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Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: 

«Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη παιδιών που έχουν κριθεί 

ως μαθητές με ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τη σημερινή εποχή όπου οι άνθρωποι έχουν αναπροσδιορίσει το χαρακτήρα 

και τη θέση τους στον κόσμο θεωρώντας τα πάντα μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής 

συνύπαρξης  είναι φυσικό να αναπροσαρμόζονται συγχρόνως και να διαμορφώνονται 

εκ νέου ο πολιτισμός, η κοινωνική δομή και η εκπαίδευση, ως βασικοί πυλώνες της 

ανθρώπινης ύπαρξης και δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.  Παράλληλα και 

σε συνάφεια με την προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας στην κοσμική 

κοινότητα προωθείται η συμπερίληψη και ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών, 

ανεξαρτήτως διαφορών, στη σχολική κοινότητα και μαθησιακή διαδικασία. 

Στη βάση των νέων αυτών εκπαιδευτικών απαιτήσεων προέβη στη γραφή της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας με τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας για τη 

διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών έναντι της συμπερίληψης των μαθητών  

που έχουν κριθεί ως να έχουν ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Για τη συλλογή 

δεδομένων πραγματοποίησα προσωπικές συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σύντομη παρατήρηση σε 

διδακτικές ώρες, τα στοιχεία των οποίων ανέλυσα, συσχέτισα και συνέκρινα στη 

συνέχεια με δεδομένα της βιβλιογραφίας. Κατά τη θεώρησή μου αυτή επιχείρησα να 

προσεγγίσω τα στοιχεία από διάφορες όψεις  και να περιγράψω με τον τρόπο αυτό πιο 

συγκεκριμένα τα στοιχεία που απαντούν στα επιμέρους ερευνητικά μου ερωτήματα, 

όπως τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη των μαθητών που έχουν 

κριθεί ως να έχουν ειδικές ανάγκες, τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σε αυτή τους την προσπάθεια.  
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Η ερευνητική αυτή προσέγγιση φωτίζει τον αντιφατικό χαρακτήρα των 

στάσεων των εκπαιδευτικών με την συμπεριληπτική σκέψη τους από τη μια πλευρά 

και την ενίοτε διαχωριστική δράση τους στη διδασκαλία από την άλλη, φαινόμενο 

που όπως συμπεραίνουμε καθρεφτίζει και την ίδια την αυτοαναιρούμενη στάση της 

κοινωνίας έναντι της εκπαίδευσης με τη συμμετοχική δομή του συστήματός της από 

τη μια και την εκπαιδευτική «διαφορετικότητα» της πολιτικής της από την άλλη. 

Μέσα από το πρίσμα αυτό ωστόσο, μιας στάσεως διχασμένης, καταδεικνύεται μέσα 

στην εργασία αυτή κατά πόσο η προθυμία των εκπαιδευτικών να δράσουν 

συμπεριληπτικά με μεθόδους και πρακτικές μπορεί εν τέλει να αναχαιτίσει τα 

εμπόδια που ανακύπτουν, να καλύψει τις ανάγκες και να εξαλείψει τις διαφορές 

προσφέροντας σε όλα τα παιδιά μία εκπαίδευση ίσων ευκαιριών για μάθηση και ζωή.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάτω από τις πιέσεις της σύγχρονης οργάνωσης της κοινωνίας και με την 

αρωγή μιας πολιτικής προοδευτικής που στοχεύει στον εκδημοκρατισμό κάθε θεσμού 

της παγκόσμιας κοινότητας, οι εκπαιδευτικές ενέργειες συμπερίληψης όλων των 

ατόμων στη μάθηση επιβάλλεται, ενώ συγχρόνως προϋποθέτει την κοινωνική 

ενσωμάτωσή τους ως ισότιμοι πολίτες (Ζώνιου-Σιδέρη, 1997). Με την υιοθέτηση του 

νέου συμπεριληπτικού παιδαγωγικού θεσμού η πολιτεία αποβλέπει στην παροχή 

εκπαιδεύσεως «ίσων ευκαιριών» σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως των 

δυσκολιών ή ικανοτήτων τους (Ainscow, 1995). Απώτερος στόχος του εγχειρήματος 

είναι η αναθεώρηση της «διαφορετικότητας» και του χαρακτήρα της με ευνοϊκότερη 

πλέον θέαση της ποικιλίας, την αποδοχή των αποκλίσεων και την εξάλειψη  των 

ανισοτήτων (Ainscow, 1998) που οδηγούν στην περιθωριοποίηση και απομόνωση 

των ατόμων από την κοινωνία (Ainscow, Farrell & Tweddle, 2000). 

Βεβαίως, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι έως τώρα αδικίες και 

κατηγοριοποιήσεις στην εκπαίδευση (Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006) είχαν ως 

πηγή την κοινωνική ρατσιστική κουλτούρα, που φοβάται το διαφορετικό και 

αποβλέπει στα οφέλη μιας μαζικής ανάπτυξης προσωπικοτήτων. Στο λειτουργικό 

αυτό πλαίσιο εξελίσσεται και εκδηλώνεται σήμερα μια νέα εκπαιδευτική πολιτική 

κοινωνικού ανθρωπισμού, μια νέα συμπεριληπτική κουλτούρα (Angelides, Stylianou 

και Leigh, 2003) με εναλλακτική προσέγγιση της μάθησης, ολιστική θεώρηση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και διαχείριση των παιδαγωγικών ζητημάτων κάτω 

από το πρίσμα της αλληλεπίδρασης μάθησης και κοινωνίας (Barton, 2000). 

Ιδιαιτέρως, όσο αναφορά τα παιδιά που έχουν κριθεί ως μαθητές με ειδικές 

ανάγκες η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, που εφαρμόζεται πια στα σχολεία, δομεί μια 

νέα μορφή μάθησης σύμφωνα με την οποία το εκπαιδευτικό σύστημα και τα 
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λειτουργικά μέρη αυτού καλούνται να προσαρμοστούν στις ανάγκες των μαθητών 

καλύπτοντας τις όποιες αδυναμίες τους κι όχι να αφομοιώσουν τα παιδιά σε αυτό 

(Δελλασούδας, 2005). Επομένως, κάθε μαθητής με τις όποιες δυσκολίες, τα 

ελλείμματα και τις ανάγκες του συμπεριλαμβάνεται στη μαθησιακή διαδικασία από 

τον εκπαιδευτικό, συμμετέχοντας πλήρως στη σχολική ομάδα, χωρίς ωστόσο να 

αποδύεται τη μοναδικότητά του (Ζώνιου-Σιδέρη, 1997· Σούλης, 2008). 

Ο εκπαιδευτικός κατέχει μάλιστα σημαντική θέση στην αποτελεσματική 

εφαρμογή της συμπερίληψης και η συμπεριφορά του επηρεάζει άμεσα την επιτυχία ή 

απόρριψη του προοδευτικού προγράμματος (Angelides et al., 2006). Γι αυτό και η 

στάση του απέναντι στην ιδέα συνεκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο 

συνηθισμένο σχολείο επιδρά στη μαθησιακή διαδικασία και στο κλίμα πραγμάτωσής 

της (Angelides,  Charalambous και Vrasidas, 2007) προσδιορίζοντας, τον 

παραδοσιακό ή αναθεωρημένο, χαρακτήρα της. Τέλος, πιο συγκεκριμένα ο 

εκπαιδευτικός δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας συμπεριληπτικής 

παιδαγωγικής του σχολείου με αναδιαμορφώσεις των διδακτικών δράσεων 

(Angelides et al., 2007· Ainscow, 1998) και την προώθηση πιο συμπεριληπτικών 

πρακτικών στην σχολική αίθουσα. Όλα αυτά όμως δέχονται την επιρροή των 

απόψεών του και αντανακλούν την εκάστοτε στάση του για την συνεκπαίδευση όλων 

των παιδιών σε ένα κοινό σχολείο (Σούλης, 2008). 

Σε συνάφεια των παραπάνω σκέψεων διεξάγεται η παρούσα έρευνα για τη 

διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών έναντι του νέου θεσμού της 

συμπερίληψης στο σχολείο και συγκεκριμένα έναντι της συμπερίληψης των μαθητών 

που έχουν κριθεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες στη γενική τάξη. Επιπλέον, 

αποσκοπεί και στη σημείωση των αλλαγών που γίνονται στη διδακτική διαδικασία 

καθώς και των συμπεριληπτικών πρακτικών που οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν. Με 
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βάση τα παραπάνω επιδιώκεται ο προσδιορισμός του τρόπου δράσης των 

εκπαιδευτικών με σκοπό την ίσων ευκαιριών μάθηση όλων των παιδιών σε συνάφεια 

με τα όποια προβλήματα και τις δυσκολίες που αυτές οι νέες πρακτικές 

συμπερίληψης δημιουργούν στο έργο τους και την ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών. 

Στην παρούσα λοιπόν εργασία διερευνώνται οι στάσεις των εκπαιδευτικών για 

την συμπερίληψη των παιδιών που έχουν χαρακτηριστεί ως μαθητές με ειδικές 

ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο, ενώ πιο συγκεκριμένα τίθενται επιμέρους στόχοι 

που απαντούν στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

α) Ποιές οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη των μαθητών που 

έχουν κριθεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο; 

β) Ποιές πρακτικές υιοθετούν στη διδασκαλία τους, ώστε να γίνει πιο 

συμπεριληπτική; 

γ) Ποιές δυσκολίες και ποιά εμπόδια συναντούν κατά την εφαρμογή 

συμπεριληπτικών πρακτικών στο σχολείο; 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρώ εννοιολογική προσέγγιση των βασικών όρων της 

παρούσας έρευνας, ώστε να καταστεί ευκολότερη η γενική θεώρηση του ζητήματος, 

αλλά και η ερευνητική προσέγγισή του χωρίς παρερμηνείες και ασάφειες. Πιο 

συγκεκριμένα, προχωρώ σε αναφορά στη σημασία «των στάσεων» ή άλλως 

«θέσεων» με σκοπό την περαιτέρω μελέτη των στάσεων των εκπαιδευτικών έναντι 

του θεσμού της συμπερίληψης αναφορικά με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έπειτα 

ερμηνεύω τους όρους της «μάθησης» και «διδασκαλίας» για να καθοριστεί ο 

χαρακτήρας του πλαισίου εφαρμογής και λειτουργίας της συμπερίληψης, ενώ τέλος 

επιχειρώ ορισμό της «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» ως έννοια, ώστε να είναι στη 

συνέχεια δυνατή η κατανόηση της «ιδέας» που φέρει και η συσχέτισή της με το 

σχολείο, τον εκπαιδευτικό, το μαθητή με ή χωρίς δυσκολίες και ευρύτερα την 

κοινωνία. Όλες οι ακόλουθες διασαφηνίσεις των όρων αποσκοπώ στο να συμβάλλουν 

στην ορθότερη και ακριβέστερη μελέτη του ζητήματος της παρούσας εργασίας και 

την εγκυρότερη ερευνητική του προσέγγιση.  

 

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις: 

1.1. Προσδιορισμός του όρου «στάσεις»  

Κατά τη διαδικασία οποιασδήποτε δράσης και ενέργειας, συμφωνώ με την 

άποψη πως πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη η επιρροή των απόψεων και γενικότερα 

των προσωπικοτήτων των μερών στη διεξαγωγή της. Για το λόγο αυτό και σε κάθε 

έρευνα οφείλει ο ερευνητής να μελετήσει τις πεποιθήσεις και θέσεις των 
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συμμετεχόντων με ιδιαίτερη μάλιστα βαρύτητα στις ήδη παγιωμένες ιδέες, στις αρχές, 

στο νοητικό και γνωστικό πλαίσιο δράσης τους, αλλά και στα συναισθήματά τους. 

Έτσι κι εγώ στην παρούσα ερεύνα θα επιχειρήσω να διερευνήσω τις απόψεις και 

στάσεις των εκπαιδευτικών για την συμπερίληψη, καθώς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και 

οι θέσεις τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση.  

Μάλιστα, μεγαλύτερο ρόλο σε μια ενέργεια γύρω από ένα θέμα 

διαδραματίζουν οι ίδιες οι προσωπικές προσδοκίες των μελών διαμορφώνοντας έτσι 

και τη μορφή της κοινωνικής θεωρίας που συνάδει με τη γνώση. Όλα τα γεγονότα και 

οι καταστάσεις που έχει βιώσει ο άνθρωπος, όπως και η ψυχολογική συναισθηματική 

του κατάσταση επηρεάζει κατά πολύ την τελική του στάση που, ως πολυδιάστατη 

σύνθεση προσδιορίζει τη μορφή μίας κατάστασης (Avramidis, Bayliss & Burden, 

2000a). Οι στάσεις λοιπόν που αναπτύσσει και υιοθετεί κάποιος δεν είναι συνήθως 

φευγαλέες σκέψεις, αλλά ακλόνητες αξίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται με άλλες ιδέες και πεποιθήσεις του ατόμου 

οργανώνοντας ομάδες και συστήματα σκέψης και θέσης. Όπως υποστηρίζει μάλιστα 

ο Bandura 

οποιασδήποτε μορφής ψυχολογικές διαδικασίες μεταβάλλουν το επίπεδο 

και την ισχύ της αντίληψης κάποιου για την αυτεπάρκειά του ή, αλλιώς, 

για την ικανότητά του να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες καταστάσεις 

(Pervin & John, 2001, σ.563). 

 

Επομένως, η κούραση, η επαγγελματική εξουθένωση, η αγωνία να 

ανταποκριθεί κάποιος στις απαιτήσεις ενός προβλήματος επιδρά πάνω στις απόψεις 

και θέσεις του απέναντι στην ίδια την κατάσταση, αλλάζοντας τη μορφή της και 

επομένως την τελική του στάση απέναντι στο θέμα. Σε συνάφεια με τα παραπάνω 
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προθέτω ότι η κοινωνικογνωστική θεωρία θέλει η προσωπικότητα με τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της να διαμορφώνεται με βάση τους τρόπους αντίληψης των 

συμβάντων και τις συμπεριφορικές μορφές δράσεις που εκδηλώνουν τα άτομα 

αναλόγως των απόψεών τους ( Pervin & John, 2001). Ήτοι, η μορφή που δίνεται σε 

μια κατάσταση επηρεάζει αντιστοίχως τη συμπεριφορά του ατόμου και οι απόψεις 

και στάσεις του ανατροφοδοτούνται και μεταλλάσσονται συνεχώς κάτω από τις νέες 

συνθήκες. 

Αναλογικά, συμπεραίνω πως οι στάσεις των εκπαιδευτικών δύναται να 

επηρεαστούν από τις συνθήκες, τις ήδη παγιωμένες απόψεις τους σε σχέση με τη 

διδασκαλία και τη συμπεριφορά ή απόδοση των μαθητών. Επιπλέον, όμως 

βασικότερο είναι ότι μπορούν οι ίδιες οι στάσεις τους να επηρεάσουν τη σχολική 

πραγματικότητα και να αλλάξουν τη λειτουργία του σχολείου ενδύοντάς το με ένα 

χαρακτήρα συμπεριληπτικό, καθώς μια στάση είναι ετοιμότητα για δράση, 

οργανωμένη με βάση εμπειρίες ώστε να κατευθύνει και να επηρεάζει δυναμικά 

(Γεώργας, 1990, σ.123). Αυτό που οφείλουμε να εξετάσουμε εδώ είναι η στάση των 

εκπαιδευτικών όχι μόνο απέναντι στους μαθητές, αλλά έναντι θεωριών και ευρύτερων 

εννοιών όπως η μάθηση και η συμπερίληψη, ώστε να αντιληφθούμε αν είναι έτοιμοι 

να δράσουν δυναμικά αναδομώντας τη σχολική πραγματικότητα.  

Με την οριοθέτηση λοιπόν των θέσεων πρέπει συγχρόνως να ερευνηθεί κατά 

πόσο αυτές μετουσιώνονται στην όποια συμπεριφορά και δράση των ατόμων με 

συνακόλουθα αποτελέσματα (Γεώργας, 1990). Στην προσπάθεια αυτή και 

αντιλαμβανόμενοι τις στάσεις ως προδιαθέσεις για εκδήλωση συγκεκριμένων 

καταστάσεων κατανοώ ότι η πραγμάτωσή τους λειτουργεί ως ένα σύστημα που 

κινητήρια όργανά του είναι οι γνώσεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά 

(Avramidis et al., 2000a). Συνεπώς, μελετώντας και αξιολογώντας τις απόψεις και 
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θέσεις των εκπαιδευτικών, σε σχέση με την διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

με το δικαίωμα ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά στη μάθηση και με την δημιουργία 

ενός σχολείου για όλους στη βάση των προαναφερθέντων εργαλείων επιρροής τους, 

δύναται να διαμορφωθεί στην πορεία το περιβάλλον παραγωγικής θετικής δράσεως 

των στάσεων αυτών, όπου θα μπορέσουν να συμβάλλουν σε μέγιστο βαθμό στην 

συμπερίληψη όλων των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές ανάγκες στο συνηθισμένο 

σχολείο.  

 

1.2. Η έννοια της Διδακτικής διαδικασίας και Μάθησης 

Σημαντικότατη πτυχή της παιδαγωγικής θεωρώ πως είναι η διδασκαλία μέσω 

της οποίας επιτυγχάνεται η μάθηση. Άλλωστε η διδακτική αποτελεί από μόνη της μια 

πρακτική με πλείστα σχέδια δράσης και ποικίλες τεχνικές εναρμονισμένες στις 

ανάγκες του μαθητή και στο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Η μάθηση 

με τη διδασκαλία έχουν λοιπόν κοινή στοχοθεσία και ακολουθούν όμοιες μεθόδους 

για την επίτευξή τους (Κρουσταλάκης, 1998). Ειδικότερα, η διδακτική πράξη  

παράγει ουσιαστικά γνώση και μεταγνώση, καθώς δεν μεταδίδει απλά γνωστικά 

στοιχεία αλλά τα ερευνά, τα αξιολογεί και τα επεξεργάζεται βάση των αναγκών της 

κάθε περιπτώσεως. Σύμφωνα μάλιστα με τη Γνωστική Ψυχολογία σημειώνω ότι η 

«μάθηση» είναι ο άνθρωπος που μαθαίνει με το να επεξεργάζεται πληροφορίες που 

προσλαμβάνει από το περιβάλλον. Εδώ βέβαια ο βασικός προβληματισμός τίθεται 

στο πώς μαθαίνει ο άνθρωπος, από ποιες δηλαδή φάσεις περνούν οι πληροφορίες κατά 

τη διάρκεια της γνωστικής επεξεργασίας τους μέχρι να κατανοηθούν και γίνουν γνώσεις 

(Πόρποδας, 1996, σ.13).  

Την απάντηση στο παραπάνω πρόβλημα πιστεύω πως φέρει ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός  που με τη διδασκαλία του καλείται να γνωρίσει στο μαθητή τα 
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δεδομένα του κόσμου και να τον θέσει σε αλληλεπίδραση με αυτά. Η παραπάνω 

όμως δράση τονίζω ότι δε χαρακτηρίζεται μόνο από την ακαδημαϊκή θεώρηση της 

μάθησης, αλλά κυρίως την κοινωνική της όψη μεταλλάσσοντας τη διδασκαλία από 

«σκόπιμη μετάδοση γνώσεων» (Βερτσέτης, 2002, σ.11) σε «συμπεριληπτική 

παιδαγωγική» και ανθρωπιστική διαδικασία. Η νέα, ωστόσο, και δημοκρατικότερη 

θεώρηση της μάθησης αναπλαισιώνει την όλη πράξη και την σπουδαιότητα του 

ρόλου των μελών της, εφόσον για την υλοποίησή της κρίνεται απαραίτητη η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μερών με πλήρη αποδοχή της διαφορετικότητας, την 

προσαρμογή των πρακτικών στις ανάγκες όλων και την αναθεώρηση των στάσεων 

των εκπαιδευτικών που την επηρεάζουν. Καταλήγω εδώ πως η παιδαγωγική της 

συμπερίληψης εμφανίζεται πλέον ως μια πορεία μάθησης, ένταξης και ενσωμάτωσης 

στην κοινωνία διερχόμενη από πολλά στάδια με τους μαθητές να δρουν συμμετοχικά, 

προσαρμόζοντας ο καθένας τις ανάγκες του στην ομάδα και αντίστροφα, ώστε να 

μοιραστούν τους κοινωνικούς ρόλους και να κατακτήσουν, ο καθένας χωριστά, τη 

δική του προσωπική θέση στην κοινότητα (Δελλασούδας, 2005).  

 

1.3. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

Ο όρος «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» έχει λάβει πολλαπλές και διαφορετικές 

ερμηνείες στο κόσμο, ιδιαίτερα μετά την Διάσκεψη της Σαλαμάνκα, όπου δόθηκε νέα 

ώθηση στην συνεκπαίδευση των παιδιών με «διαφορές» , αποδεικνύοντας ότι υπάρχει 

εννοιολογική σύγχυση σχετικά με το θέμα αυτό (Miles & Singal, 2010, p.7). 

Προσεγγίζοντας την ουσιαστικότερη έννοια του όρου με βάση τα χαρακτηριστικά της 

φιλοσοφίας και της δομής δράσης του επιχειρώ να παρουσιάσω ένα σύντομο 

περιγραφικό ορισμό όπου η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση αντιπροσωπεύει την 

συμμετοχική μάθηση ίσων ευκαιριών και αποδοχής ίσων δικαιωμάτων όλων των 
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ατόμων στη μάθηση. Αναμφίβολα, ο νέος θεσμός σχετίζεται άμεσα με το σεβασμό 

της διαφορετικότητας, καθώς και με το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημά του στο 

σύνολό του, με την συνεκπαίδευση κάθε μαθητή ανεξαρτήτως των ικανοτήτων και 

ελλειμμάτων του. Η συμπερίληψη δεν λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένους χώρους 

ούτε σε κατηγορίες και ομάδες παιδιών, αλλά πραγματοποιείται στο σχολείο της 

γειτονιάς με όλα τα παιδιά (Angelides, 2008). Είναι, θα λέγαμε, ένα σύστημα δράσης, 

μια φιλοσοφία και λογική δημοκρατικής, ισότιμης αντιμετώπισης των παιδιών με την 

κοινή παρουσία τους τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, 

θεωρώ ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μια εκπαίδευση που στόχο έχει την 

κάλυψη των μαθησιακών-κοινωνικών αναγκών όλων των παιδιών, ώστε η μάθηση να 

γίνει ευχάριστη και το σχολείο να πάψει να απογοητεύει και να περιθωριοποιεί τη 

διαφορά στην επίδοση, την ικανότητα, την δεξιότητα (Ainscow, 1998).  

 

1.4. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Προσεγγίζοντας τις περιπτώσεις παιδιών που έχουν κριθεί ως μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναφέρω πως τα παιδιά αυτά πιστεύεται ότι διαφέρουν 

από τα άλλα ως προς τις δεξιότητες κι ικανότητες, χωρίς να σημαίνει όμως πως 

υπολείπονται δυνατοτήτων μάθησης και δικαιωμάτων εκπαίδευσης. Θεωρώντας το 

θέμα με βάση το ψυχολογικό και ιατρικό μοντέλο και λιγότερο το παιδαγωγικό  θα 

σημειώσω πως οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή μαθησιακές δυσκολίες που 

εκδηλώνουν τα παιδιά αυτά έχουν σχέση κυρίως με κάποιου είδους ιδιαίτερη 

δυσχέρειά τους που επιδρά στην επίδοσή τους σε συγκεκριμένο τομέα της 

μαθησιακής διαδικασίας (Στασινός, 2009). Οι δυσκολίες τους συνήθως συνδέονται με 

διαταραχές στη μνήμη, στη γλωσσική έκφραση, την ανάγνωση, τη γραφή, την 

μαθηματική σκέψη, την οπτική ή ακουστική αντίληψη, ενώ μερικές περιπτώσεις 
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χαρακτηρίζονται από πιο σοβαρές διαταραχές κι ανεπάρκειες (Πόρποδας, 1996). Η 

εκδήλωση όμως ενός τέτοιου προβλήματος δεν προϋποθέτει αναγκαία την 

ελλειμματική επίδοση του παιδιού σε άλλες μορφές μάθησης, προσφέροντάς του την 

δυνατότητα με την κατάλληλη διδασκαλία να αναπτύξει άλλες δεξιότητες ή ακόμη να 

ενισχύσει τις ικανότητές του καλύπτοντας τις όποιες αδυναμίες του (Στασινός, 2009). 

Για την φροντίδα των παιδιών αυτών έχει προσδιοριστεί η Ειδική Εκπαίδευση, 

δίχως αυτό να υπαγορεύει την απομόνωση των συγκεκριμένων μαθητών και την 

εκπαίδευση τους με ένα διάφορο των υπολοίπων μαθητών προγράμματος μάθησης. 

Αντιθέτως, σύμφωνα και με την αρχή της συμπερίληψης δικαιούνται την συμμετοχή 

στο κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την συνεκπαίδευση στο σχολείο της γειτονιάς 

τους μαζί με όλα τα παιδιά (Angelides, 2008· Χαρούπιας, 2008) . Βεβαίως υπάρχουν 

και οι δυσκολίες μάθησης που δύναται να εντοπιστούν στην μαθησιακή πορεία κάθε 

μαθητή και να επηρεάζουν την απόδοσή του και την γενικότερη ένταξη του στο 

σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ωστόσο, τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες δεν 

πρέπει να θεωρείται πως αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα παρά δυσκολίες ανάλογες 

των ικανοτήτων κι αναγκών τους που μπορούν να εξαλείφουν με την αναλόγως 

προσαρμοσμένη μάθηση (Σούλης, 2008) . 

Θα τονίσω ότι όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

διαχειριστούν μέσα στην τάξη τους ισότιμα αποφεύγοντας τις κατηγοριοποιήσεις και 

τους χαρακτηρισμούς δυσκολιών. Άλλωστε, η περιθωριοποίηση κι ο αποκλεισμός 

των «προβληματικών» μαθητών τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε κοινωνικά 

χάσματα και παιδαγωγικά αδιέξοδα πολιτών που εν τέλει δεν μπορούσαν να 

ενταχθούν στην ομάδα, καθώς δεν τους είχε παρασχεθεί δίκαια και ισάξια η ευκαιρία 

(Κόμπος, 1992). Σε συνάφεια, η «ένταξη», η «ενσωμάτωση», η «συνεκπαίδευση» 

είναι μερικοί όροι που χαρακτήρισαν επί έτη μια ανθρωπιστική και δημοκρατική 
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προσπάθεια της Παιδαγωγικής να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές (Δελλασούδας, 

2005) με τις όποιες ανάγκες και δυσκολίες τους στην κοινή για όλους εκπαίδευση, 

χωρίς όμως να κατορθώσουν να αποβάλλουν την κουλτούρα της «διαφοράς» από το 

σχολείο. Παρόλα αυτά, μέσα από τα παραπάνω στάδια της ανθρωπιστικής 

διαχείρισης της διαφορετικότητας αναδύθηκε η ιδέα της «Συμπερίληψης» που δεν 

εξαιρεί πλέον κανέναν από τη μάθηση, αλλά αναμφισβήτητα οικοδομεί «ένα σχολείο 

για όλους» (Σούλης, 2008) που σέβεται τη μοναδικότητα του κάθε μαθητή. 
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Β. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

2.1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: 

2.1.1. Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση ως εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής 

Η πορεία της Ειδικής Εκπαίδευσης έχει διέλθει από πολλούς σταθμούς και 

έχει σημειώσει πλείστες μεταλλάξεις γεγονός που καταδεικνύεται με την αντίφαση 

των απόψεων περί των θεμάτων της. Πιο συγκεκριμένα, οι συνεχείς αλλαγές 

αντανακλούν την εναλλαγή και των κοινωνικών και πολιτιστικών αρχών κι αξιών 

αντίστοιχα, καθώς είναι αυτές που διαμορφώνουν τα πλαίσια και τη δομή λειτουργίας 

κάθε εκπαιδευτικού τομέα. Η στάση των αρμόδιων φορέων και της κοινωνίας 

γενικότερα απέναντι στις ευπαθείς ομάδες δεν ήταν πάντα θετική και η όποια 

προθυμία τους για στήριξη εκδηλωνόταν στα πλαίσια του διαχωρισμού της 

διαφορετικότητας. Τις τελευταίες ωστόσο δεκαετίες σημειώνεται μια μεταστροφή της 

αντιμετώπισης της «διαφοράς» και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ειδικότερα. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα το 1981 συντάσσεται ο πρώτος νόμος για την 

Ειδική Εκπαίδευση με ειδική μνεία σχετικά με την οργάνωση των ειδικών σχολείων 

και μετέπειτα των τμημάτων ένταξης. Η ένταξη ωστόσο και η ενσωμάτωση που 

υιοθετήθηκε ως πρακτική αποδοχής και συμμετοχής των παιδιών αυτών στην 

εκπαίδευση είχαν έναν διαφορετικό προσανατολισμό από αυτόν της συμπερίληψης 

(Δελλασούδας, 2005). Υπογραμμίζω λοιπόν πως αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

εξελίσσονταν μέσα στο κοινό σχολείο, αποδύονταν ωστόσο σταδιακά την 

προσωπικότητά τους ή καλύτερα τη μοναδικότητά τους και αφομοιώνονταν στο 

σύνολο (Σούλης, 2008). Με ανακαθορισμό της καταστάσεως από την UNESCO 

(1994) προωθήθηκε  λίγα χρόνια αργότερα η προσαρμογή του σχολείου στο παιδί κι 

όχι του παιδιού σε αυτό με την εκπαίδευση να αναπτύσσει πλέον χαρακτήρα 
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συμπεριληπτικό με στόχο την «ίσων ευκαιριών» συνεκπαίδευση όλων των μαθητών. 

Σήμερα λοιπόν 

 

προτείνεται μια εναλλακτική λύση και μετασχηματιστική προσέγγιση για την 

ένταξη με επικέντρωση όλων των πολιτικών και των διαδικασιών σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα με όλους τους μαθητές που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα αποκλεισμού (Ainscow, Farrell & Tweddle, 2000, p. 228).  

 

Με το θεσμό της συμπερίληψης επιχειρείται πλέον η συμμετοχή όλων των 

μαθητών στη μάθηση ανεξαρτήτως ύπαρξης δυσκολιών ή μη, αναγνωρίζοντας πως 

όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και στην κοινωνική 

ενσωμάτωση γενικότερα. Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο 

συνηθισμένο σχολείο υπαγορεύεται μάλιστα με Υπουργική Απόφαση (2002), αλλά 

δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά πρέπει να αξιολογηθούν κατάλληλα και 

ως έχοντα τις ικανότητες να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στη «γενική» τάξη. Ο 

διαχωρισμός τους αυτός δικαιολογείται από τους αρμόδιους με την επίκληση της 

προστασίας τους (Vlachou, 2003), όμως είναι γνωστό πως κύρια αιτία της μη 

συμπερίληψής τους είναι η έλλειψη ετοιμότητας του σχολείου, που καλείται να 

αναδιαμορφώσει το σύστημά του για την κάλυψη των αναγκών όλων των μαθητών 

(Τάφα, 1998). Για το λόγο αυτό και σχετική έρευνα δράσης υποστηρίζει την 

ανάπτυξη πρακτικών κατάλληλων για την μείωση του αποκλεισμού και την ενίσχυση 

της πρακτικής συμπερίληψης στο σχολείο (Ainsow, Booth & Dyson, 2004). Ας 

σημειώσω τέλος, πως για να ξεπεραστούν τα εμπόδια η αναθεώρηση φαίνεται να 

πρέπει να ξεκινήσει από τον επανακαθορισμό της φύσης του εκάστοτε συστήματος. 

Ως τώρα η ενταξιακή πολιτική στο θέμα των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
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λειτουργούσε αντιμετωπίζοντας μια κατάσταση όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

καλούνταν να επιτύχουν κάτι συγκεκριμένο, ενώ η συμπερίληψη είναι μια συνεχής 

διαδικασία που αποκτάται σταδιακά μέσω προσπαθειών (Angelides, 2008) και στη 

βάση αυτού του χαρακτηριστικού της οφείλει η εκπαιδευτική κοινότητα να την 

πραγματώσει με σταδιακή και μέσω κατάλληλων παιδαγωγικών διαδικασιών δράση.   

 

2.1.2. Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση ως «ιδέα» και φιλοσοφία 

Η μάθηση θεωρώ ότι είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου και η ικανότητα για 

κατάκτησή της εγγενές προτέρημα όλων, καθώς όλοι από τη φύση τους τείνουν να 

εξελίσσονται και να προοδεύουν στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και σε όλους του 

τομείς της ζωής γενικότερα. Παρόλα αυτά η εκπαίδευση δεν είναι κοινή κι ούτε έχει 

τα ίδια αποτελέσματα σε όλους, αλλά αντιθέτως σημειώνονται διαφορές στην 

προσφορά, πρόσκτηση και χρήση της. Σήμερα η προώθηση της ιδέας της 

συμπερίληψης κάθε μαθητή στη μάθηση και την παραγωγική μετέπειτα διαδικασία με 

τη συμμετοχή ιδιαιτέρως και των παιδιών με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές 

δυσκολίες έχει πλέον οριστεί ως κύριος στόχος της διεθνούς κοινωνικής πολιτικής 

(Πολυχρόνη, 2005). Σύμφωνα με τις φιλελεύθερες μάλιστα διακηρύξεις των 

αρμόδιων φορέων, καθώς και κάθε πολίτη του δημοκρατικού κόσμου η συμμετοχή 

στην εκπαιδευτική πράξη αποτελεί δικαίωμα όλων και δεν δύναται να παρεμποδίζεται 

από κοινωνικούς διαχωρισμούς και γνωστικές κατηγοριοποιήσεις (Καρνάβας & 

Καλογεροπούλου, 2004).  

Οι δυσκολίες βέβαια στη μάθηση αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ένα πρόβλημα 

που αναφέρεται μόνον στα άτομα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά στο σύνολο 

των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες παντός τύπου στη μάθηση γνωστικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερα, στα πλαίσια του σύγχρονου απαιτητικού 
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τρόπου εκπαιδεύσεως και εντάξεως στην παραγωγή υπαγορεύονται νέες προσπάθειες 

για ανταπόκριση και επιτυχία. Ο Παπαδόπουλος (1995) αναφέρει συγκεκριμένα πως 

το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός και βασικός φορέας κοινωνικοποίησης επηρεάζει και 

καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία δόμησης και εξέλιξης της 

προσωπικότητας (σ. 77), ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει το άτομο στα νέα 

δεδομένα της διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, η πρόοδος που σημειώνεται διαρκώς με 

την ολιστική δράση της εκπαιδεύσεως και την παροχή ίσων ευκαιριών στους 

δημοκρατικά αναδομημένους σχολικούς οργανισμούς είναι αυτή που εν τέλει 

επέβαλε και την νέα θεώρηση του ζητήματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

ευαισθητοποιώντας και προτρέποντας τους αρμοδίους να αναγνωρίσουν τις 

μαθησιακές δυσκολίες ως ζήτημα τόσο εκπαιδευτικής όσο και κοινωνικο-

ψυχολογικής διαστάσεως (Πόρποδας, 1996). Σε συνάφεια, η Ειδική Εκπαίδευση 

σήμερα δεν προτίθεται να διαχωρίσει και να περιθωριοποιήσει κανένα παιδί παρά να 

προσεγγίσει κάθε μαθητή μέσα από ένα πολυδιάστατο πρίσμα, ως μέλος ολόκληρου 

του παιδαγωγικού προγράμματος, χωρίς να το αποκόβει από το σύνολο 

(Πολυχρονοπούλου, 2003). 

Οι αντιλήψεις ωστόσο που επικρατούν σε κάθε εποχή διαμορφώνουν και το 

εκπαιδευτικό σύστημα, τους στόχους του και τις μεθόδους διδασκαλίας. Παλαιότερα 

το σχολείο, οι τάξεις και το γνωστικό υλικό ήταν διαφορετικό για τα παιδιά που 

θεωρήθηκαν ως να έχουν κάποια ελλείμματα και δυσκολίες στη μάθηση (Στασινός, 

2001) και η διδασκαλία γινόταν ύστερα από διαχωρισμό και ταξινόμηση των 

ικανοτήτων (Καρνάβας & Καλογεροπούλου, 2004). Σήμερα όμως η κατηγοριοποίηση 

των παιδιών με προβλήματα και ιδιαιτερότητες δεν αποτελεί παιδαγωγικό εργαλείο 

ούτε πρακτική αποτελεσματική στην εκπαίδευση (Ρήγα, 1998) και τα παιδιά δεν 
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αντιμετωπίζονται βάσει των ελλειμμάτων τους, αλλά ως προσωπικότητες που 

αποτελούν μέρος ενός συνόλου (Δελλασούδας, 2005). 

Ως στόχος της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης στο σχολείο με τη συνύπαρξη 

όλων των μαθητών τίθενται πλέον η ολόπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

παιδιών, η ομαλή συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της δημιουργικότητας και 

δράσης και η πλήρη ένταξη κι αποδοχή τους από την κοινότητα και τους 

συνανθρώπους τους (Καρνάβας & Καλογεροπούλου, 2004). Το ίδιο το σχολείο 

λοιπόν μαθαίνει να εξελίσσεται και να αλλάζει ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των 

παιδιών ειδικής αγωγής, αλλά και όλων των μαθητών κρίνοντας απαραίτητη τη 

συνεκπαίδευσή τους σε κοινό χώρο με τους συνομηλίκους τους στη γειτονιάς τους 

(Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006· Angelides, 2008· Χαρούπιας, 2008). Έπειτα 

από αυτό, η βαρύτητα είναι φανερό πως δε δίνεται πια στο χώρο που προσφέρεται η 

εκπαίδευση, μα στη δημιουργία κατάλληλων μεθόδων, αναλυτικών προγραμμάτων 

και παιδαγωγικών δράσεων.  

Στη βάση των παραπάνω ιδεών όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις 

ιδιαιτερότητές τους αντιμετωπίζονται έχοντας ίσα δικαιώματα και πρέπει να τους 

προσφέρονται έτσι και ίσες με τα υπόλοιπα παιδιά ευκαιρίες στη μάθηση (Αγγελίδης, 

Χαραλάμπους & Βρασίδας, 2004). Αντίστοιχα, κατανοώ ότι το μοντέλο αυτό της 

εκπαίδευσης για όλους επιβάλλει και στα σχολεία ένα σύστημα αρχής ίσης 

μεταχείρισης των μαθητών με βάση τις ανάγκες τους (Ainscow, 1995) 

προσαρμόζοντας όχι τη μάθηση των μαθητών στις διαδικασίες του υπάρχοντος 

αναλυτικού προγράμματος, αλλά το ίδιο το σχολείο και το λειτουργικό παιδαγωγικό 

του σύστημα στις ανάγκες των παιδιών (Παντελιάδου, 2000). Για το λόγο αυτό 

βέβαια συμφωνώ ότι κρίνεται απαραίτητη η αναπλαισίωση των παιδαγωγικών 

στόχων προς την ίση εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων κατά τη διαδικασία της 
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μάθησης και κατ’ επέκταση την αναδιαμόρφωση όλης της δομής της ειδικής αγωγής 

(Barton, 2000). 

Επιθυμώντας μάλιστα να τονιστεί η αξία της Συμπεριληπτικής Εκπαιδεύσεως 

σημειώνεται από πολλούς η άποψη ότι τα παιδιά που θεωρούνται μαθητές με ειδικές 

ανάγκες αναπτυσσόμενα και εκπαιδευόμενα μέσα σε σχολικές κοινότητες κοινές με 

τους συνομηλίκους τους επιδεικνύουν με τον καιρό κοινωνικές δεξιότητες 

υψηλότερου επιπέδου από εκείνα τα παιδιά που παραμένουν απομονωμένα σε ειδικά 

σχολεία. Αυτό συμβαίνει, διότι η ένταξή τους στο «ανοιχτό» σχολικό περιβάλλον 

μπορεί να καλύψει τις όποιες αδυναμίες τους (Ζώνιου-Σιδέρη, 1997) αφομοιώνοντάς 

τες μέσα στο σύνολο που θα τα συμπεριλάβει. Σε συνέχεια πολλοί υποστηρίζουν 

επιπλέον πως η διαδικασία της πρώιμης παρέμβασης με παιδαγωγικές συμπερίληψης 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση και ενσωμάτωση παιδιών με 

ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Επομένως, θεωρώντας συνολικά το 

εγχείρημα, γίνεται αντιληπτό πως η συμπερίληψη των παιδιών από την πρώτη κιόλας 

ηλικία στο περιβάλλον μιας συνηθισμένης σχολικής τάξης προαναγγέλλει και την 

μετέπειτα ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. 

Σε συσχέτιση, η φιλοσοφία αυτή της εκπαίδευσης όλων με τους ίδιους όρους 

και τις ίδιες ευκαιρίες έρχεται να λειτουργήσει στα πλαίσια του σημερινού κόσμου ως 

προϋπόθεση και ως πρώτο σκαλί της ομαλής δικαιωματικής και ελεύθερης 

συμπερίληψης  και συμμετοχής όλων στην κοινωνία και στα κοινά κι αυτό διότι η 

φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δίνει έμφαση στη συμμετοχή όλων των 

παιδιών σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες (Angelides et al., 2007,  p.220) και δεν 

απορρίπτει τη συμμετοχή κανενός από την ενεργό δράση. Στόχος, λοιπόν, της όλης 

προσπάθειας όμοιας μεταχείρισης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, από την ένταξη 

αρχικά ως την συμπερίληψη σήμερα, είναι να καταστούν τα άτομα αυτά ικανά να 
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δράσουν στην σχολική ομάδα και κοινωνική αργότερα και να ζήσουν χωρίς 

περιορισμούς και φραγμούς, αλλά ελεύθερα (Κόμπος, 1992). 

Συμπερασματικά, η ιδέα της Παιδαγωγικής της Συμπερίληψης στηρίζεται 

αναμφίβολα στη φιλοσοφία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών και 

πολιτικών, με βασικό το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα του ζειν και του 

ανήκειν και το δικαίωμα στη διαφορά (Παπαδόπουλος, 1995). Τοποθετώντας έτσι σε 

θέση ισάξια το κάθε παιδί μέσα στην τάξη δίδεται και η ευκαιρία της αποδοχής στα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Παντελιάδου, 1995) κόντρα στις όποιες 

προκαταλήψεις και σε όποια αρνητικά στερεότυπα κριτικής, με μια εκ βάθρων 

αλλαγή του σχολείου που αποβλέπει κυρίως στη μείωση των εμποδίων μάθησης και 

τη συμμετοχή σε αυτή όχι μόνο των παιδιών δίχως προβλήματα, αλλά όλων (Ainscow, 

2000). 

 

2.2.  Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

2.2.1. Η θέση του εκπαιδευτικού στο «συμπεριληπτικό» σχολείο 

Για να προσχωρήσω στην προσέγγιση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη 

συμπερίληψη σημειώνω αρχικά ως βασικό στοιχείο πως η ανάπτυξη κι εξέλιξη των 

παιδιών λαμβάνει χώρα κατά κύριο μέρος μέσα στο σχολικό περιβάλλον, όπου 

κυρίαρχη θέση κατέχει ο εκπαιδευτικός. Για το λόγο αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτή η 

σημαντικότητα του ρόλου του στη δόμηση κι ολοκλήρωση του χαρακτήρα και της 

προσωπικότητας των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός είναι από τους ουσιαστικότερους 

δεσμούς που αναπτύσσει ο κάθε μαθητής στην κοινωνική του ένταξη και η στάση του 

απέναντι στην θέση των παιδιών στο κοινωνικό αυτό πλαίσιο κρίνεται ως 

βαρύνουσας σημασίας, αφού η αποτελεσματική συμπερίληψη των μαθητών στη 

μάθηση θεωρώ ότι θα φέρει επακόλουθα και την ισάξια συμμετοχή τους στην 
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καθημερινότητα. Ιδιαίτερα, οι θέσεις κι αποφάσεις των εκπαιδευτικών έχουν ηγετική 

σημασία για κάθε μικρό δίκτυο δράσης και μάθησης στο σχολείο επηρεάζοντας την 

εξάλειψη των διαχωρισμών και την ανάπτυξη δημοκρατικών συμπεριφορών. Στη 

βάση αυτή, οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην 

επιτυχία της συμπεριληπτικής εκπαίδευση (Angelides et al., 2006, p.515) και ακόμα και 

τα ίδια τα παιδιά προσδοκούν την βοήθεια κι αποδοχή τους στην πορεία της σχολικής 

και κοινωνικής ενσωμάτωσής τους υπογραμμίζοντας περισσότερο την αξία της 

παρουσίας τους.  

Ο ρόλος βέβαια του εκπαιδευτικού φαίνεται να είναι επικουρικός όχι μόνο 

μέσα στα στενά πλαίσια της γνωστικής εξέλιξης, αλλά και της προόδου και 

συμπερίληψης των παιδιών στην κοινωνικοπολιτική ζωή. Για την πραγμάτωση της 

νέας αυτής ιδέας του συμπεριληπτικού σχολείου, σε σχέση πάντα και με την θέση του 

δασκάλου στη λειτουργία του, επιβάλλεται η παρουσία και προσαρμογή του 

«συμπεριληπτικού» εκπαιδευτικού στην σύγχρονη κοινωνία, όπου τα παιδιά δεν είναι 

απλά μαθητές της γνώσης αλλά και της ζωής, πολίτες ίσοι σε ένα πλαίσιο 

δημοκρατικό είτε σχολικό είτε κοινωνικό (Καρνάβας & Καλογεροπούλου, 2004). 

Ήτοι, ο εκπαιδευτικός μπορεί και αναλαμβάνει πια το ρόλο να δημιουργήσει ένα 

καλό κλίμα στην τάξη για την ομαλή συμμετοχή όλων στη διδακτική κι 

επικοινωνιακή διαδικασία με τρόπους ποικίλους που ενθαρρύνουν και προτρέπουν 

όλους τους μαθητές προς τη δράση με αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα για την 

επιτυχία σύμφωνα με τις δεξιότητες του καθενός. Με την παραπάνω σκέψη συνάδουν 

και οι Angelides,  Charalambous και Vrasidas, (2007) σημειώνοντας πως 

 

οι εκπαιδευτικού έχουν την δυνατότητα να καλλιεργούν ένα κλίμα στην τάξη, 

που είναι χρήσιμο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όσον φορά την αποδοχή 
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τους από τους συμμαθητές τους, και στο να θεωρηθούν ως ισότιμα μέλη της 

κοινωνίας. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τα 

παιδιά και έτσι να αναπτυχθούν στην τάξη συναισθήματα ασφάλειας, αποδοχής 

και δικαίου (p. 217). 

 

Συμπεραίνω πως μέριμνα του εκπαιδευτικού είναι η γνωστική εξέλιξη, αλλά 

και η φροντίδα για συμπερίληψη όλων των μαθητών στην σχολική κοινότητα και 

διδακτική δράση με μεθόδους δραστήριες, όπως οι εργασίες σε ομάδες. Κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός προτρέπει και στηρίζει τον κάθε 

μαθητή με επαίνους και προσωπικές συναισθηματικές ενισχύσεις. Η ενθάρρυνση των 

μαθητών να συναναστρέφονται άλλα παιδιά μέσα από εργασίες με την εποπτεία και 

ενίσχυση του εκπαιδευτικού συχνά ενέχει σημαντικό παράγοντα επιτυχημένης 

σχολικής ένταξης. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή έχει τη δύναμη να προωθήσει μια 

διδακτική συμπερίληψης των παιδιών με γνωστικές ευκαιρίες και επικοινωνιακή 

συσχέτιση σε ένα θετικό κλίμα για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς κατηγοριοποιήσεις και 

διαχωρισμούς ικανοτήτων που κρατούν τα παιδιά σε απόσταση από το ίδιο το 

σχολείο και τους συνανθρώπους τους με αποτέλεσμα την απομόνωση και αποξένωσή 

τους από την ζωή (Παντελιάδου, 1995).  

Κάθε άτομο πρέπει να νοιώθει ότι αξίζει, ότι έχει την ικανότητα να τα 

καταφέρει και τις απαραίτητες βεβαίως δεξιότητες και γνώσεις για την υπέρβαση 

όλων των εμποδίων στην επαγγελματική, προσωπική και ευρύτερα κοινωνική του 

εξέλιξη. Την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, ώστε να είναι σε ετοιμότητα να 

ανταποκριθεί στις δυσκολίες και προκλήσεις, καλείται να πραγματώσει το σχολείο με 

καθοδηγητή και συνδημιουργό τον εκάστοτε εκπαιδευτικό. Για το λόγο αυτό και οι 

απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την διαδικασία συμπερίληψης 
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των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία καθίστανται πρωταρχικής σημασίας. Η 

σχολική τάξη εξάλλου πιστεύω ότι είναι το πρώτο μέρος, πέραν του οικογενειακού, 

όπου καθένας συναναστρέφεται, μοιράζεται και δρα με άλλους με συνειδητή βίωση 

του αισθήματος του ανήκειν κάπου στην κοινωνία. 

Συνολικά, η πολυπλοκότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι δημιούργημα 

των σύγχρονων απαιτήσεων για μια παιδαγωγική πιο ανθρωποκεντρική και ολιστική 

και γίνεται πιο εύκολα κατανοητή αν σημειωθεί πως ο δάσκαλος καλείται τόσο να 

καλύψει τις βασικές ανάγκες κάθε παιδιού στη μάθηση όσο και να του προσφέρει 

ασφάλεια καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη στον εαυτό του κι ενισχύοντας τις 

ικανότητές του. Στο σύγχρονο, μάλιστα, σχολείο είναι ο δάσκαλος που με τη 

υποστήριξη των συναδέλφων, των αρμοδίων και των διαθέσιμων μέσων, 

αναλαμβάνει την υλοποίηση των καινοτόμων και προοδευτικών παιδαγωγικών 

μοντέλων μέσα στην τάξη και συνάμα την προώθηση της ελεύθερης δράσης των 

μαθητών με προσωπικές ενισχύσεις και μεταφορά της διδακτικής διαδικασίας σε 

ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης (Παντελιάδου, 2000). Εδώ, όλοι οι μαθητές 

συμπεριλαμβάνονται στην γνωριμία και επικοινωνία με τις νέες εκπαιδευτικές ιδέες 

και στρατηγικές και μεσάζων στη δράση αυτή εμφανίζεται ο δάσκαλος, του οποίου η 

παρουσία προϋποθέτει την εφαρμογή μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης 

διδακτικής πολιτικής. Επομένως, λειτουργώντας αναλογικά, στα πλαίσια της νέας 

παιδαγωγικής για όλους λειτουργεί ένας «εκπαιδευτικός για όλους» με βασικό 

προσόν την ικανότητα συνεργασίας με το μαθητή (Σούλης, 2008), σε αντιδιαστολή 

της προηγούμενης συντηρητικής, ηγετικής και αποστασιοποιημένης από κάθε 

επικοινωνία θέσης του, και επιπλέον προσόν την ικανότητα διαμόρφωσης και 

υλοποίησης διδακτικών πρακτικών κατάλληλων για την δημιουργία μιας 

συμπεριληπτικής τάξης όπου θα συμμετέχουν ισότιμα οι μαθητές.  
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Το καινοτόμο πρόγραμμα της συμπερίληψης όλων των μαθητών στο σχολείο 

χωρίς να εκλαμβάνεται ως εμπόδιο η διαφορετικότητά τους, αλλά προτέρημα και ως 

βοήθημα για περαιτέρω εξέλιξη των ίδιων και των συμμαθητών τους (Angelides, P., 

Stylianou, T. & Leigh, J., 2003), έχει λάβει πλέον τη θέση σκοπού εκπαιδευτικού και 

συνάμα ανθρωπιστικού. Αντιλαμβάνομαι στο σημείο αυτό ότι στην προσπάθεια 

αρχικά μιας ενσωμάτωσης και στην παρούσα φάση πλήρης συμπερίληψης και 

συμμετοχής στα σχολικά δρώμενα όλων των παιδιών δημιουργήθηκαν προβλήματα 

στο σχολείο και στις τάξεις διδασκαλίας, γεγονότα και ζητήματα τα οποία έχουν 

κληθεί να αναχαιτίσουν και να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί. Συνεπώς, η θέση και η 

δράση των εκπαιδευτικών απέναντι στην Παιδαγωγική της Συμπερίληψης και στην 

εφαρμογή της για την οικοδόμηση ενός σχολείου που αντιτίθεται στους διαχωρισμούς 

παντός τύπου καθίσταται καθοριστική, θα λέγαμε ηγετική. Βεβαίως στην 

συγκεκριμένη περίπτωση όπου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπεριλάβουν 

μαθητές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην μαθησιακή διαδικασία τα πράγματα 

εμπλέκονται, καθώς, παρά την όποια προθυμία τους, οφείλουν πρωτίστως να 

γνωρίζουν τη φύση και το χαρακτήρα των δυσκολιών των παιδιών αυτών, 

προϋπόθεση που δυστυχώς δεν καλύπτεται, αφού η αντίληψη που επικρατεί μεταξύ 

των εκπαιδευτικών για τις μαθησιακές δυσκολίες είναι συγκεχυμένη και αόριστη 

(Στασινός, 2001).  

Στο απαιτητικό αυτό έργο οι δάσκαλοι συνήθιζαν ως τώρα να παρουσιάζουν 

τις όποιες δυσκολίες τους σε θέματα εδικής αγωγής στους εκπαιδευτικούς με τις 

αντίστοιχες γνώσεις (Veck, 2013), ώστε εκείνοι με τη σειρά τους να διαγνώσουν το 

πρόβλημα και να παραπέμψουν το εκάστοτε παιδί σε ανάλογη τάξη ειδική ή μη 

(Τάφα, 1998). Με την παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται η άποψη για τη σημασία των 

μελών της εκπαίδευσης και ιδίως των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της μάθησης 
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και συγκεκριμένα καθίσταται αναμφίβολο πως η πρόοδος των ζητημάτων 

συμπερίληψης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στάση, την εμπειρία και τις γνώσεις 

εκείνων που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

(Angelides et al., 2007, p. 218). Για το λόγο αυτό και όλοι σήμερα οι εκπαιδευτικοί, 

γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,  συνεργάζονται στην κοινή πλέον τάξη για την πλήρη 

συμπερίληψη και συνεκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, για την παροχή 

ισότιμης μάθησης και συμμετοχή στην δημοκρατική παιδαγωγική κοινότητα. Οι 

εκπαιδευτικοί στο συμπεριληπτικό πια σχολείο σύμφωνα και με τους Van Reusen, 

Shoho, & Barker (2001) αναμένεται να προγραμματίζουν και να εκτελούν το έργο τους 

σε συνεργασία με δασκάλους ειδικής αγωγής και άλλους βοηθητικούς δασκάλους (p. 8). 

Αναλυτικότερα, ο ρόλος των «ειδικών» εκπαιδευτικών καλύπτει θέματα διάγνωσης, 

αξιολόγησης και αντιμετώπισης με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή 

εισηγήσεις για απαραίτητες προσαρμογές του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας. 

Δρα, επομένως, τόσο θεραπευτικά όσο και παιδαγωγικά, ατομικά ή ομαδικά, 

εντάσσοντας όλους τους μαθητές στην ιδέα μιας ολιστικής θεώρησης της μάθησης 

ικανής να προσληφθεί με ποικίλους τρόπους από τον καθένα. Βεβαίως, ο «ειδικός» 

εκπαιδευτικός δεν αντικαθιστά πλήρως τον «γενικής» εκπαίδευσης δάσκαλο, αλλά 

καλείται να παρέμβει επικουρικά σε περιπτώσεις δυσκολιών στην ανάγνωση, στην 

ορθογραφία, τη μειωμένη συγκέντρωση και την απόσπαση προσοχής, σε ελλείμματα 

στην μνήμη και σε προβλήματα συμπεριφοράς (Στασινός, 2009). 

Τέλος, θεωρώντας συνολικά το ζήτημα, ο εκπαιδευτικός ανεξαρτήτως 

ειδικεύσεως πρέπει να οργανώνει την διδακτική του δράση στα πλαίσια όχι μονάχα 

των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά των δυσκολιών 

μάθησης όλων των παιδιών, δίχως να περιορίσει τις ευκαιρίες μάθησης κανενός, 

προσαρμόζοντας κάθε τόσο το επίπεδο διδασκαλίας. Ήτοι, πρέπει να συμβάλλει με 
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κάθε τρόπο στην προσπάθεια συμπερίληψης των μαθητών στη μάθηση 

τροποποιώντας όπου χρειάζεται το διδακτικό σχέδιο δράσης, ανταποκρινόμενος στις 

προσωπικές ανάγκες των παιδιών με εξειδίκευση της στάσης του και των 

προσωπικών του απαντήσεων στις δυσκολίες του κάθε παιδιού (Angelides et al., 

2007). Είναι σημαντικό να αναφέρω ολοκληρώνοντας πως στην πορεία αυτή 

ανταπόκρισης στα σύγχρονα και ουμανιστικά συμπεριληπτικά προγράμματα ο 

εκάστοτε εκπαιδευτικός φαίνεται να αναπτύσσει και να υιοθετεί ένα προσωπικό 

μαθησιακό «στυλ» που προσφέρει κίνητρα και γνώσεις καλύπτοντας τις ανάγκες 

όλων των παιδιών και καθιστώντας εύκολα προσβάσιμη τη μάθηση σε διάφορα 

επίπεδα ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Στασινός, 2009 · Πόρποδας, 1997). 

 

2.2.2. Εμπόδια και προϋποθέσεις συμπεριληπτικής εκπαίδευσης  

Μέσα στην κοινή τάξη το παιδί που έχει θεωρηθεί ως μαθητής με ειδικές 

ανάγκες γίνεται αποδέκτης του ίδιου γνωστικού υλικού, ακολουθεί την ίδια διδακτική 

διαδικασία και συμμετέχει στις ίδιες με όλους δραστηριότητες. Παρόλα αυτά όμως 

πολλές φορές αδυνατεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική ομάδα, να αναπτύξει όμοιες με 

τα υπόλοιπα παιδιά δεξιότητες και να ενσωματωθεί πλήρως στην σχολική κοινότητα. 

Η συνύπαρξη των παιδιών αυτών με τα λοιπά μέλη της σχολικής ομάδας 

αντιλαμβάνομαι πως καθίσταται εν τέλει προβληματική, συνήθως διότι δεν 

επιτυγχάνεται όχι τόσο η εκπαιδευτική, αλλά η παιδαγωγική και κοινωνική αποδοχή 

τους με συμπερίληψη αυτών σε κάθε εργασία και κοινωνική δράση ισότιμα ως 

ενεργά μέλη με ανάλογες αν και διαφορετικές ικανότητες από τους άλλους. Οι 

κοινωνικές επαφές βεβαίως, να υπογραμμίσω εδώ, καθώς και η καλλιέργεια 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της συμπεριληπτικής 

παιδαγωγικής αρχής (Κυπριωτάκης, 1998) και η μη υποστήριξή τους μέσα στο 
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σχολείο υψώνει τείχη ανυπέρβλητα για την υλοποίηση μιας παιδαγωγικής για όλους. 

Δεν πρέπει άλλωστε να περνάει στη λήθη ότι η ιδέα της συμπερίληψης δεν αποσκοπεί 

στην κοινωνική ένταξη μόνο των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά όλων ανεξαιρέτως, 

με στόχο την λειτουργία μιας εκπαιδευτικής δημοκρατίας κοινής και 

συμπεριληπτικής με την προετοιμασία των μαθητών για την ισότιμη συμμετοχή τους 

στην κοινωνική ζωή ως ενήλικοι πολίτες (Ζώνιου-Σιδέρη, 1997). Το παλαιό, ωστόσο, 

σχολείο με την υπάρχουσα συντηρητική κουλτούρα του διαχωρισμού αδυνατεί να 

φιλοξενήσει στις δομές τους τις σύγχρονες ανθρωπιστικές πρακτικές συμπερίληψης 

και παρουσιάζεται τις περισσότερες φορές ως τροχοπέδη της ίδιας της εξέλιξής του. 

Επιβάλλεται λοιπόν η υιοθέτηση αναμορφωτικών αρχών του συστήματος, ώστε να 

εξαλειφθούν φαινόμενα αποκλεισμού μέσα στο σχολείο και να καλυφθούν οι ανάγκες 

όλων των παιδιών (Τάφα, 1998β).  

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πραγμάτωση της νέας ιδέας για τη λειτουργία 

ενός σχολείο για όλους φαίνεται να αποτελεί η εμμονή στην πεποίθηση των 

εκπαιδευτικών και ευρύτερα της κοινωνίας πως η διαφορά είναι έλλειψη και 

αδυναμία και πρέπει να απομονώνεται και να περιθωριοποιείται προς όφελος των 

υπολοίπων. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις σημειώνεται κατηγοριοποίηση των 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς κι από τους γονείς με απόρριψη της δυνατότητας 

συμμετοχής στη μάθηση ορισμένων ομάδων παιδιών με ειδικές ανάγκες (Καρακόιδας 

& Δήμας, 1998) που το σύστημα, είτε ως αναλυτικό πρόγραμμα και υλικοτεχνική 

υποδομή είτε ως κουλτούρα δε μπορεί να στηρίξει. Σύμφωνα και με δεδομένα 

έρευνας στην Κύπρο το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται διαφορετικά και εσφαλμένα τον όρο «συμπεριληπτική εκπαίδευση» 

με άλλους να υποστηρίζουν πως κύριο μέλημα της είναι τα παιδιά που 

κατηγοριοποιούνται ως άτομα με ειδικές ανάγκες και μερικούς να υποστηρίζουν πως 
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σημαίνει την μετακίνηση παιδιών από τα «ειδικά» στα γενικά σχολεία (Angelides et al., 

2006, p.517).  Στην αντιμετώπιση αυτής της κατηγοριοποίησης και του αποκλεισμού 

πρωτεργάτης στάθηκε η UNESCO (1994) που με Παγκόσμια Διάσκεψη για την 

«Εκπαίδευση για όλους» δημιούργησε ένα πλαίσιο δράσης υπέρ των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην εκπαίδευση με επίκεντρο τα ίδια τα παιδιά και έμφαση στο 

σεβασμό της διαφορετικότητας των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Η ανάπτυξη αρχών 

συνεργασίας, η εξατομικευμένη προσέγγιση των μαθησιακών αναγκών και η 

αναδιαμόρφωση των διδακτικών μεθόδων από τους εκπαιδευτικούς (Ainscow, 1998) 

τέθηκαν ως οι καταλληλότερες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος 

συμπερίληψης. Ανάλογη αναφορά γίνεται και από τους Angelides, Stylianou και 

Leigh (2003) σημειώνοντας πως, 

 

η παρουσία των παιδιών που δεν ταιριάζουν με το παραδοσιακό σχολικό 

«μενού», μας παρέχει το κίνητρο για την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων της 

οργάνωσης των μαθημάτων μας, προκειμένου να προσφέρονται σε όλα τα 

παιδιά ίσες ευκαιρίες για την συμμετοχή και τη μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούμε να οικοδομήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα στα σχολεία μας, όπου 

η συμπερίληψη για όλους είναι το σύνθημα (p. 65). 

 

Θεωρώντας, στο πλαίσιο αυτό της αλλαγής, το εκπαιδευτικό σύστημα ως 

σήμερα αντιλαμβανόμαστε πως είναι βασισμένο στην καλλιέργεια κι ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται όχι τόσο σε παιδαγωγικά πρότυπα και 

ανθρωπιστικά κοινωνικά οράματα, αλλά εξυπηρετεί κοινωνικοοικονομικές ανάγκες 

προβάλλοντας αξίες και αρχές εκπαίδευσης περί της λειτουργικότητας της αγοράς. Η 

οικονομική όμως όψη της εκπαίδευσης παρεμποδίζει την πραγμάτωση ενός 
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«σχολείου για όλους» και διαστρεβλώνει την αρχή της συμπερίληψης, 

κατηγοριοποιώντας όσους προτίθενται να συμπεριληφθούν στα πλαίσιά της. Με τον 

τρόπο αυτό επωφελούνται κερδοσκοπικά τμήματα της παιδαγωγικής κοινότητας, ενώ 

το κόστος βαραίνει κυρίως όσους είναι ταξινομημένοι και περιθωριοποιημένοι σε 

ειδικές ομάδες. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα και να 

αναφανούν νέα ουμανιστικά πρότυπα τόσο στην παιδεία όσο και στο σύνολο της 

κοινωνίας, πολλοί οργανισμοί και αρμόδιοι φορείς άρχισαν να στηρίζουν και να 

προωθούν την ιδέα της «Εκπαίδευσης για όλους» στη βάση της εξυπηρέτησης κάθε 

ανθρώπινης ανάγκης (Sehrbrock, 2000). Σε συνδυασμό λειτούργησε γόνιμα και η 

άποψη πως ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο δράσης στο σχολείο θα μειώσει συνάμα και 

το κόστος της εκπαίδευσης, αυξάνοντας από την άλλη μεριά την αποτελεσματικότητά 

της σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000α· Ainscow, 1998). 

Όπως υποστηρίζει και ο Thomas (1997) 

 

μια inclusive και συμμετοχική ηθική λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό κόστος 

και όφελος, τα οποία δεν τιμολογούνται άμεσα και ρητά στην αγορά… Άλλωστε 

το πραγματικό κόστος του διαχωρισμού είναι ο στιγματισμός και η αποξένωση 

των ανθρώπων που σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν και θα ήθελαν να πάρουν 

μεγαλύτερο μερίδιο από τα οφέλη της κοινωνίας (p. 105). 

 

Παρά τις εργασίες όμως για την κάλυψη των όποιων αναγκών και 

προϋποθέσεων, το πρόβλημα παραμένει και εντοπίζεται στο γεγονός πως αντίθετα με 

την ύπαρξη τόσων θεσμών για την «ίσων ευκαιριών» εκπαίδευση, δεν υπάρχει 

αναλογικώς και ένας σαφής νόμος για την τοποθέτηση κάθε παιδιού με ειδικές 

ανάγκες στο γενικό κι όχι στο «ειδικό» σχολείο (Avramidis, Bayliss & Burden, 
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2000b), ενώ συχνά υφίσταται χάσμα μεταξύ των διακηρύξεων δικαιωμάτων και 

«ίσων ευκαιριών» και στις πράξεις της Εκπαίδευσης (Vlachou, 2003). 

Επομένως, το εκπαιδευτικό σύστημα, νομοθετικό και εκτελεστικό, είναι αυτό 

που καλείται να αναδομηθεί και να δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες 

προκειμένου να καλυφθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής όλων στην εκπαιδευτική και 

κοινωνική μάθηση (Τάφα, 1998α). Για να επιτευχθεί όμως η κάθε είδους αλλαγή των 

ήδη παγιωμένων θεσμών και πρακτικών του πρέπει να επιτελεστεί μια στροφή προς 

νέα κοινωνικο-παιδαγωγικά δεδομένα και στη βάση μιας αναθεωρημένης 

προοδευτικής παιδαγωγικής κουλτούρας συμπερίληψης με τη συμβολή των θετικών 

στάσεων των εκπαιδευτικών να γίνει κατανοητό από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη πως 

η επίτευξη του στόχου της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δε βρίσκεται στην διαφορά, 

αλλά στη συμβίωση και συμπόρευση στο δρόμο της συνδημιουργίας  

προσωπικοτήτων  ολόπλευρων ενός κόσμου για όλους (Σούλης, 2008). Σημειώνεται 

σε συνάφεια από τη Vlachou (2004) ότι για να έχουν νόημα και ισχύ τα δικαιώματα  

 

θα πρέπει να βασίζονται στις συγκεκριμένες συνθήκες, πρακτικές και σχέσεις 

που προκαλούν αποκλεισμό ορισμένων ομάδων, θα πρέπει οι διακηρύξεις των 

δικαιωμάτων να συνδέονται με συγκεκριμένες στρατηγικές αλλαγής και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά, άλλως να προβλέπονται κυρώσεις (p. 6). 

 

Εστιάζοντας στο ζήτημα, η συμπεριληπτική διδακτική δραστηριότητα οφείλει 

να μεριμνά για την μάθηση όλων των μαθητών κι όχι μονάχα όσων εκδηλώνουν 

μαθησιακές δυσκολίες, διότι κάθε μαθητής αντιμετωπίζει ενίοτε δυσκολίες στη 

μάθηση, η αντιμετώπιση των οποίων εξασφαλίζει την ειρηνική και παραγωγική 

συνύπαρξη των μαθητών στη σχολική τάξη. Βεβαίως, η φροντίδα πρέπει να δίνεται 
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και στους μαθητές με ειδικές ανάγκες και όπως αναφέρει το ίδιο το ΥΠΕΠΘ σε 

δελτίο ενημέρωσης για την Ειδική Αγωγή (1994) «οφείλουμε να έχουμε ως σύγχρονη 

πολιτεία και κοινωνία, ένα σχολείο για όλους, με εσωτερική διαφοροποίηση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όταν και όσο απαιτείται από τις δυνατότητες και 

αδυναμίες των μαθητών». Δια τούτο είναι πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή 

στην εκπαίδευση προγραμμάτων συμπερίληψης, η κάλυψη των υλικοτεχνικών δομών 

του σχολείου προς διευκόλυνση όλων των μαθητών και των διδακτικών αναγκών των 

παιδαγωγών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Boyle, Topping & Jindan-Snape, 

2013) και κυρίως η αναγνώριση του δικαιώματος συμμετοχής στην μάθηση με ίσες 

ευκαιρίες για όλους (Καρακόιδας & Δήμας, 1998). 

Σε σύγκρουση όμως με τις σχετικές δημοκρατικές και παιδαγωγικές 

διακηρύξεις θεωρώ πως ο διαχωρισμός με βάση τις ικανότητες παραμένει στην 

διδακτική πράξη και επηρεάζει την ισότιμη συμμετοχή στη μάθηση. Ως βασικά 

εμπόδια μάλιστα στην ενσωμάτωση κάθε μέλους της σχολικής τάξης στις 

δραστηριότητές της εμφανίζονται σύμφωνα με τον Πατσάλη (1994), 

 

ο μη επιτρεπόμενος ελεύθερος σχεδιασμός στο δάσκαλο, ο ιδεολογικός του 

έλεγχος και η υποχρέωση για πιστή τήρηση του αναλυτικού προγράμματος, το 

εναλλασσόμενο ωράριο, οι πολυπληθείς τάξεις, ο συγκεντρωτισμός του 

εκπαιδευτικού συστήματος και η προκατειλημμένη στάση απέναντι στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες (σ. 23).  

 

Στην προώθηση του νέου παιδαγωγικού θεσμού διακομιστής της 

προοδευτικής φιλοσοφίας της συμπερίληψης και όργανο διαχείρισης για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των προαναφερθέντων εμποδίων για την επιτυχή 
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εκδήλωσή της στην εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα θέτεται ο 

εκπαιδευτικός. Με τη στάση, τη γνώση και τα διδακτικά εργαλεία που του 

προσφέρονται, όπως αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά σχέδια, γνωστικό υλικό, 

πληροφοριακές – ηλεκτρονικές δομές, δύναται να καλύψει τις όποιες διαφορές και να 

διαμορφώσει τη διαδικασία μάθησης προς όφελος και τέρψη όλων των μαθητών, 

διότι η μάθηση δε δίνει στο μαθητή μόνο γνώσεις για την οικοδόμηση μιας 

προσωπικότητας αλλά και την ευχαρίστηση της προσωπικής ολοκλήρωσης και 

δημιουργίας μέσα στην κοινότητα. Για το λόγο αυτό η πολιτική εκπαίδευσης αλλάζει 

(Vlachou, 2004) και προτρέπει την όλο και αυξανόμενη συμμετοχή κάθε μαθητή στη 

μαθησιακή διαδικασία, διαφοροποιώντας συγχρόνως και την ίδια την πρακτική και 

εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου. Η ανάπτυξη της πολιτικής αυτής που θα 

αντιπροσωπεύει τις απόψεις και θέσεις όλων των μερών στη μαθησιακή διαδικασία 

και κυρίως των εκπαιδευτικών θέτει ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

συμπερίληψη των μαθητών που θεωρούνται παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε ένα 

σχολείο χωρίς προβλήματα, την κατάκτηση μαθησιακών και κοινωνικών εμπειριών 

(Πολυχρόνη, 2005) τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές.  

Βεβαίως αποδέχομαι πλέον πως ένα σχολείο δύναται να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά και συμπεριληπτικά στην κάλυψη σημαντικών αναγκών των 

μαθητών και να κατορθώσει την ανάπτυξη πλείστων δεξιοτήτων με παιδαγωγικά 

αποτελέσματα ισότιμα και επιτυχή για όλους. Ωστόσο, αυτό δεν προκαταβάλει και 

την παραγωγή εκπαιδευτικού, γνωστικού έργου ομοιογενές για όλους τους μαθητές. 

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο σημειώνω ότι προκαλεί πολλές φορές αρνητικές αντιδράσεις 

εκ μέρους των ηγετών της εκπαίδευσης και των γονέων που εκτιμούν ιδιαιτέρως την 

ακαδημαϊκή επίδοση αντιμετωπίζοντας επιφυλακτικά, αν όχι εχθρικά, θεσμούς και 

πρακτικές που την εμποδίζουν ακόμη και προς όφελος της συνολική παιδαγωγικής 
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ανάπτυξης των παιδιών (Πολυχρόνη, 2005). Σε τέτοιες περιπτώσεις η προσωπική 

στάση του εκπαιδευτικού ως προς την εφαρμογή μιας παιδαγωγικής συμπερίληψης 

και η θέαση που έχει κάθε μέλος της παιδαγωγικής κοινότητας περί της ίσης 

συμμετοχής όλων των μαθητών, ακόμη και όσων αντιμετωπίζουν ειδικές διαταραχές 

και μαθησιακές δυσκολίες, στη γενική εκπαίδευση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

όλη πολιτική του σχολείου και των πρακτικών που υιοθετεί καθώς και την 

παρουσίαση στην ευρύτερη κοινωνία της δημοκρατικής παιδαγωγικής τάσης και των 

στόχων αυτής της πολιτικής (Barton, 2000). Ειδικότερα μάλιστα, η ευρύτερη ιδέα των 

ατόμων για ένα θέμα και η συνήθης πολική αντιμετωπίσεώς του φαίνεται να επιδρά 

και διαμορφώνει αναλογικά και τις απόψεις του για όλα τα ζητήματα που συνδέονται 

με αυτό. Σχετικά αναφέρει και ο Λιανός (2007) με βάση έρευνα που διεξήγαγε πως  

 

η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες έδειξε να 

επηρεάζει και την στάση τους απέναντι στην ένταξη των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες στο γενικό σχολείο κι όπως είναι φυσικό όσο περισσότερο αρνητική 

είναι η στάση απέναντι στα άτομα αυτά τόσο περισσότερο θα διαφωνούν οι 

δάσκαλοι με την ιδέα της ένταξης (σ.75). 

 

Στο σημείο αυτό τέλος κρίνω απαραίτητο να σημειωθεί πως ο χαρακτήρας και 

η φύση των στάσεων των εκπαιδευτικών είναι συχνά απόρροια της άγνοιας και 

απειρίας τους σε θέματα Παιδαγωγικής Συμπερίληψης. Είναι λοιπόν αντιφατικό με 

την παροχή ελάχιστης επιμόρφωσης να ζητείται από τους δασκάλους να 

ενστερνιστούν θέσεις και αντιλήψεις συμπεριληπτικές (Vlachou, 2006), για την 

ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο και συγχρόνως να καλούνται να 

διαχειριστούν και να προωθήσουν αυτές τις αντιλήψεις σε απομονωμένα ή χωρίς την 
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κατάλληλα υποδομή σχολεία (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Συμπερασματικά, η εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτή που παρέχεται στα 

πανεπιστήμια (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2011) και κρίνεται πολλή σημαντική η 

εισαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών εκτός κι εντός των 

πανεπιστημίων (Young & Florian, 2013) για την κάλυψη κυρίως των πρώτων 

αναγκών των νεοεισερχόμενων και άρα άπειρων στην εκπαίδευση (Μυλόρδου & 

Αγγελίδης, 2011).  

 

2.2.3. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη παιδιών που 

έχουν κριθεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο 

Στις μέρες μας οι αρμόδιοι φορείς καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες και 

προωθούν σύγχρονα μέτρα για την μετουσίωση της συμπεριληπτικής αρχής στους 

κόλπους της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα για την ένταξη των παιδιών που έχουν 

χαρακτηριστεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες και 

προβλήματα συμπεριφοράς στο συνηθισμένο σχολείο βλέπω να γίνονται προοδευτικά 

ανοίγματα με αναδιαμόρφωση των διδακτικών πρακτικών με έμφαση στον πλήρη 

ενστερνισμό της αρχής των ίσων ευκαιριών. Αρωγός στην εκπλήρωση του οράματος 

μιας εκπαίδευσης ανθρωπιστικής εμφανίζεται ο εκπαιδευτικός, η στάση του οποίου 

στο όλο εγχείρημα της συμπερίληψης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

υλοποίησή της. Οι απόψεις και θέσεις επομένως των εκπαιδευτικών έχουν μεγάλη 

βαρύτητα τόσο στην εφαρμογή του εκάστοτε προγράμματος όσο και στην επιρροή 

που ασκούν στα λοιπά μέρη της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2000). Βεβαίως η έως 

τώρα παγιωμένη κουλτούρα μιας συντηρητικής και δασκαλοκεντρικής διδακτικής σε 

συνδυασμό με τις αρνητικές πεποιθήσεις περί της συμμετοχής των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες στη γενική τάξη δημιουργούν προβλήματα τόσο στην ανάπτυξη νέων ιδεών 
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όσο και στην υιοθέτηση καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών συμπερίληψης. Για το 

λόγο αυτό θεωρώ με βάση τα συνολικά στοιχεία της βιβλιογραφία πως είναι 

απαραίτητη η αρχική μεταβολή των απόψεων των εκπαιδευτικών με σχετική 

επιμόρφωση, μαθήματα κατάρτισης (Boyle, Topping & Jindal-Snape, 2013) και 

ανθρωπιστική προσέγγιση εκ μέρους των αρμοδίων μελών της Παιδείας για να 

καταστεί στη συνέχεια εφικτή η εκδήλωση των αναθεωρημένων στάσεών τους στην 

παιδαγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, οι διευθυντές και γενικότερα οι ηγέτες της 

εκπαίδευσης είτε διευθύνουν ένα σχολείο είτε μία τάξη καλούνται να 

μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας με την 

εφαρμογή διαφόρων προοδευτικών συμπεριληπτικών πρακτικών. Συγκεκριμένα, με 

βάση την αναφορά των Ainscow και Sandill (2010) πρέπει και αρχίζουν  

 

να αλλάζουν την παγιωμένη παραδοσιακή πρακτική με ατομικές προσεγγίσεις 

στην διδασκαλία, να εμπνέουν με ένα σαφές όραμα τα μέλη του σχολείου για τις 

δυνατότητές του, να ενδυναμώνουν την συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών 

και της παιδαγωγικής ομάδας εργασίας και να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες 

βελτίωσης των γνώσεών τους (p. 408). 

 

Στη διαδικασία αυτή οι στάσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ενεργές προθέσεις και προδιαθέσεις (Γεώργας, 1990) για 

δημιουργία μιας νέας συμπεριληπτικής συμπεριφοράς και κουλτούρας του σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο, όπως όλοι, φέρουν κάποιες αξίες, πεποιθήσεις και ιδεολογίες 

που διαμορφώνουν τη στάση τους, θετική ή αρνητική, προς το «διαφορετικό» 

(Angelides et al., 2004, p.81), άρα και προς την συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες στο «γενικό» σχολείο. Στην παρούσα έρευνα θα δοθεί βαρύτητα στην φύση 
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και το χαρακτήρα των ίδιων των στάσεων που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί 

έναντι της συμπερίληψης των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε ένα σχολείο για όλους 

και τα αποτελέσματα αυτών των νέων στάσεων με την αλλαγή που έχουν επιφέρει 

στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης.  

Σύμφωνα και με τις ως τώρα έρευνες η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στη συμπερίληψη είναι θετική θεωρώντας μάλιστα επιτακτική μέσα στα σύγχρονα 

πλαίσια της κοινωνίας την ίση παιδαγωγική μεταχείριση των παιδιών με ή χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες (Ainscow, 1998). Ωστόσο, ως ιδιαίτερο θέμα αναφαίνεται η 

επιλογή του τρόπου και των πρακτικών για την εφαρμογή του θεσμού. Κυρίως 

μεγάλη αντιπαράθεση αντιλαμβάνομαι να δημιουργείται σε σχέση με την ευθύνη 

(Mamas, 2013) της συμπερίληψης, καθώς άλλοι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να την 

αναλάβουν οι ίδιοι κι άλλοι απαιτούν να δοθεί σε ειδικούς παιδαγωγούς με μόνιμη 

παρουσία τους στη «γενική» τάξη (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006).  

Αναλυτικότερα, από τις πρώτες κιόλας έρευνες σημειώθηκε η θετική μεν 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο 

γενικό σχολείο, η αρνητική δε στάση τους στην πλήρη συμπερίληψή τους στην 

καθημερινότητα της παιδαγωγικής κοινότητας, σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά θέματα 

(Avramidis, et al., 2000a). Γίνεται άμεσα αντιληπτό πως οι θέσεις των εκπαιδευτικών 

για την συμπερίληψη των παιδιών με προβλήματα στο συνηθισμένο σχολείο πολλές 

φορές συγκρούονται και αντιφάσκουν, καθώς η άποψή τους για την ίδια τη φύση των 

δυσκολιών των μαθητών αυτών είναι συχνά ασταθής, αβάσιμη ή μια πεποίθηση που 

ανθίσταται σε οποιαδήποτε εξελικτική αναθεώρηση (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006· 

Vlachou, 1997). Αναδύεται με αυτή την κατάσταση η ύπαρξη μιας συντηρητικής όσο 

όμως και πρόθυμης εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στην οικοδόμηση ενός 

σχολείου «ίσων ευκαιριών». Για αυτό και η εκάστοτε στάση έως την τελική 
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εφαρμογή της διαγράφει μιαν απόσταση κατά την οποία τίθενται πολλά θέματα για 

συζήτηση και πολλά εμπόδια για αντιμετώπιση. Το πιο άμεσο θέμα, αλλά και 

απαραίτητο για την επιτυχία του εγχειρήματος, είναι η επιθυμία μεν των 

εκπαιδευτικών για συμπεριληπτική δράση η άγνοια και δυσκολία τους δε ως προς την 

εφαρμογή ανάλογων πρακτικών, με την προσαρμογή βεβαίως που απαιτείται του 

διδακτικού τους σχεδίου, και η επιφυλακτικότητά τους προς την πρακτικότητα των 

αλλαγών (Avramidis, Bayliss & Burden, 2002). Οι περισσότεροι μάλιστα αρνούνται 

να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις ή να δράσουν πειραματικά με 

αλλαγές στις ήδη μελετημένες καθημερινές δράσεις τους πάνω στην ύλη (Avramidis, 

et al., 2000a· Scruggs & Mastropieri, 1996). 

Σε συνάφεια, αξιοσημείωτο είναι πως ακολουθώντας την κοινωνικο-

ανθρωπιστική θεώρηση του θεσμού πολλοί εκδηλώνουν στάση αποδοχής του 

προγράμματος στο σχολείο με απώτερο στόχο την υποστήριξη της ομαλής ένταξης 

και προσαρμογής κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση (Elhoweris & 

Alsheikh, 2006), ενώ εν τέλει η πλειοψηφία αποδεικνύεται πως δείχνει όχι αποδοχή, 

αλλά ένα είδος ανοχής στους νέους νόμους και διατάξεις που θέλουν μια «ίσων 

ευκαιριών» εκπαίδευση. Η θετική τους στάση δηλαδή δεν έχει σχέση με την 

απόρριψη των παλαιών τους απόψεων περί διαχωρισμού, μα επηρεάζεται τελικά και 

διαμορφώνεται από τη στάση του ίδιου του κράτους και των αρμόδιων φορέων 

(Avramidis & Norwich, 2002).  

Οι απόψεις πάντως των εκπαιδευτικών με βάση αποτελέσματα παλαιότερων 

ερευνών δεν ομοιάζουν προς όλες τις περιπτώσεις των παιδιών και προς όλα τα 

προβλήματα, καθώς ποικίλουν αναλόγως της σοβαρότητας της διαταραχής 

(Panteliadou & Lamropoulou, 1997). Σημειώνεται δηλαδή θετική στάση τους για τη 

συμμετοχή μαθητών στη γενική τάξη με προβλήματα όρασης, ακοής, αισθητηριακές 
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διαταραχές, κινητικά προβλήματα ή ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, αλλά άρνησή τους 

για την συμπερίληψη όσων έχουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικά ή 

συμπεριφοράς προβλήματα (Croll & Moses, 2000· Cook, 2001). Το φαινόμενο αυτό 

μπορεί να θεωρηθεί απόρροια της τάσεως των εκπαιδευτικών να κατηγοριοποιούν 

τους μαθητές, να τους διαχωρίζουν και να τους απομονώνουν με την ταξινόμησή τους 

αυτή, ακόμη κι αν κάνουν προσπάθειες συμπερίληψης όλων.  

Ίσως όμως η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην Παιδαγωγική της 

Συμπερίληψης να έχει σχέση και με την ηλικία τους, αφού η νέοι δάσκαλοι που 

παρουσιάζονται πιο θετικοί δεν έχουν ήδη διαμορφωμένες απόψεις περί των 

προβλημάτων των μαθητών και της κατηγοριοποίησή τους, ούτε έχουν έτοιμο πλάνο, 

σύνηθες στη διδακτική δράση τους, που αρνούνται να αλλάξουν (Leyser, Kapperman 

& Keller, 1994· Avramidis & Norwich, 2002). Βέβαια, και η αυτοπεποίθηση που 

κατέχουν περισσότερο οι έμπειροι εκπαιδευτικοί με χρόνια προϋπηρεσίας θεωρώ ότι 

ενισχύει την θετική στάση προς την από κοινού εκπαίδευση των μαθητών και το 

συναίσθημα αυτό προέρχεται είτε από σχετική γνώση του αντικειμένου (Avramidis, 

Bayliss & Burden, 2000a,b) είτε από πείρα (Ρήγα, 1998). Επιπροσθέτως, ετοιμότητα 

και ασφάλεια εφαρμογής ενός τέτοιου παιδαγωγικού σχεδίου παρέχει πιστεύω 

αναμφισβήτητα η επιμόρφωση σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, που οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν απαραίτητη για την διευκόλυνσή τους με τις νέες εξειδικευμένες γνώσεις 

που προσφέρει (Παντελιάδου, 2000· Κόμπος, 1992), αλλά την κατέχουν ολοφάνερα 

οι νέοι εκπαιδευτικοί, αφού τα σχετικά μεταπτυχιακά και επιμορφωτικά προγράμματα 

είναι καινούρια στο χώρο της Ελληνικής Παιδείας. Την ετοιμότητα όμως με την 

σιγουριά της εμπειρίας την έχουν οι παλαιοί δάσκαλοι που ακόμη και χωρίς να το 

γνωρίζουν ή χωρίς να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας πολλές 

φορές εφάρμοζαν με επιτυχία στην σχολική αίθουσα συμπεριληπτικές πρακτικές τόσο 
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για την συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες όσο και για όλα τα παιδιά που 

εκδηλώνουν κάποια δυσκολία στην πορεία της μάθησης.  

Σημαντικός παράγοντας στέκεται και το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο και η 

βαρύτητα που του δίδεται στην πρόοδο του παιδιού. Ένας εκπαιδευτικός δηλαδή της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σημείωσα πως βρίσκει συνήθως ευκολότερη τη 

διαδικασία συμπερίληψης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, εφόσον η ύλη που 

καλείται να καλύψει είναι μικρότερη έκτασης και η μετάδοσή της είναι εφικτή μέσω 

παιχνιδιών και άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων που εμπερικλείουν την γνώση 

και την συμπερίληψη συγχρόνως. Στη δευτεροβάθμια, ωστόσο, εκπαίδευση η 

κατάσταση περιπλέκεται καθώς το επίπεδο του γνωστικού αντικειμένου και των 

απαιτήσεων του αναλυτικού προγράμματος αυξάνονται σε βαθμό που δεν είναι 

δυνατή η από κοινού διδασκαλία. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν εξελιχθεί ήδη σε 

προσωπικότητες που εκφράζονται και δρουν αυτόνομα γεγονός που δυσκολεύει την 

συμπερίληψη τόσο ανόμοιων προσωπικοτήτων, με διάφορες δεξιότητες και 

αδυναμίες, σε ένα ομοιογενές πρόγραμμα μάθησης. Σε συνέχεια των παραπάνω 

σκέψεων και καταστάσεων, η στάση των εκπαιδευτικών στην ιδέα της συμπερίληψης 

κάτω από τέτοιες καταστάσεις είναι περισσότερο αρνητική για την συμπεριληπτική 

εκπαίδευση των μαθητών της δευτεροβάθμιας (Scruggs & Mastropieri, 1996). Αιτία 

βέβαια της διαφοροποίησης αυτής ανά βαθμίδα για την αποδοχή της συμπερίληψης 

και συμμετοχής όλων των μαθητών φέρεται πιθανόν να είναι και η αξία της 

ακαδημαϊκής προόδου και η οργάνωση του διδακτικού σχεδίου προς χάριν αυτής. 

Χαρακτηριστικά η Τζουριάδου (1997) αναφέρει πως η σχολική ενσωμάτωση 

εκλαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς περισσότερο ως διαδικασία ίσης μετάδοσης 

γνώσεων και λιγότερο ως διαδικασία κοινωνικοποίησης και συμμετοχής στην 

σχολική και ευρύτερη κοινότητα με ανάπτυξη αυτόνομων και αυτενεργών 
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προσωπικοτήτων, γι αυτό και η εφαρμογή της σε μεγαλύτερες τάξεις, όπου η ύλη 

προς αφομοίωση αυξάνεται, θεωρείται δυσκολότερη. Παρόλα αυτά, επειδή στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν αντιστοιχούν παρόμοιες τάξεις «ειδικού» σχολείου 

με χωριστούς εκπαιδευτικούς, οι καθηγητές παρουσιάζονται πιο έμπειροι στην 

συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στη γενική τάξη (Zoniou-Sideri & 

Vlachou, 2006), ενώ οι λοιποί εκπαιδευτικοί των μικρότερων τάξεων, σύμφωνα με 

σχετικές έρευνες, εναποθέτουν την ευθύνη στον «ειδικό» αγωγό του «ειδικού» 

σχολείου (Παντελιάδου, 2000· Mamas, 2013).  

 

2.2.4. Συμπεριληπτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη: 

Εισαγωγή 

Ο όρος «πρακτικές συμπερίληψης», ερμηνεύεται κυρίως ως αντιστοιχία των 

μαθημάτων στην ποικιλία των μαθητών και ως δυνατότητα πρόσβασης όλων των 

μαθητών σε αυτά (Angelides, Georgiou & Kyriakou, 2008). Σε συσχέτιση, για μια 

αποτελεσματική συμπερίληψη όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία ο 

Σαλβαράς (2000α,β) παραθέτει διάφορες απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις 

πρακτικές που ενδείκνυνται και προτίθενται κι οι ίδιοι να εφαρμόσουν, όπως η 

προσαρμογή των πρακτικών διδασκαλίας στο γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή 

(Thornton & Underwood, 2013), η υιοθέτηση σταδιακής παροχής νέων γνωστικών 

δεδομένων με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, η συνεχής ανατροφοδότηση 

διαμορφωτική για τους μαθητές (Bourke & Mentis, 2013), η χρήση οπτικών 

βοηθημάτων και η διαμόρφωση σχεδίων συμμετοχικής μάθησης. Εδώ υπογραμμίζω, 

πως στη βάση της φιλοσοφίας της συμπερίληψης που θέλει τη διδασκαλία που 

προσφέρεται στους μαθητές με ειδικές ανάγκες να είναι στην ουσία μια καλά 

οργανωμένη διδασκαλία για οποιονδήποτε μαθητή (Αγαλιώτης, 2002) οργανώνονται 
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σήμερα και οι πρακτικές συμπερίληψης από τους αρμόδιους φορείς και κυρίως από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Να σημειωθεί πως η προσαρμογή των 

παιδαγωγικών μεθόδων στις ανάγκες κάθε μαθητή (Thornton & Underwood, 2013) 

δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως διαφορά και προβληματική παρεκτροπή μέσα στην 

εκπαίδευση και το σύστημά της. Αντιθέτως, προβληματική πρέπει να θεωρείται η 

συνηθισμένη αδιαφοροποίητη κι απροσάρμοστη ως τώρα διδασκαλία, που αν και 

θεωρείτο ενιαία τελικά απευθύνεται σε λίγους. 

Βεβαίως, για την δημιουργία και εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 

συμπερίληψης υπάρχουν πλείστοι παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν ως 

προϋποθέσεις, η εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για το όλο προοδευτικό 

εγχείρημα. Σημειώνονται, από τις βασικότερες, η αλλαγή παγιωμένων ως τώρα αρχών 

κι αξιών με την ταυτόχρονη υιοθέτηση νέων δημοκρατικών και ανθρωπιστικών και 

κυρίως η αποδοχή της διαφορετικότητας. Η τελευταία ιδέα μάλιστα λειτουργεί ως 

μέσο αποτελεσματικής και στοχευμένης μάθησης χωρίς να απομονώνει και να 

στιγματίζει. Σε συνέχεια είναι σημαντική η αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης με 

σταδιακή προσέγγιση των νέων δεδομένων, η συνεχής ανατροφοδότηση και η χρήση 

των καινοτόμων μέσων που διατίθενται πλέον για τη διδασκαλία στα σχολεία 

(Ainscow, 1999).  

 

α) Επιμόρφωση και συνεργασία εκπαιδευτικών για προσαρμογή της 

διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών: 

Το σχέδιο της συμπερίληψης των μαθητών με διάφορες εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του γενικού σχολείου εφαρμόστηκε αρχικά με 

την αναδιαμόρφωση των δυνατοτήτων του σχολείου και την επικέντρωση στις 

παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών (Τζουριάδου, 2000). Ο εκπαιδευτικός όλων των 
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βαθμίδων κλήθηκε με τις γνώσεις, την διδακτική εμπειρία (Χατζημανώλη, 2005) και 

πρωτίστως με την διάθεσή του για προσφορά στην εκπαίδευση και τον άνθρωπο να 

υλοποιήσει το όραμα αυτό. Γι αυτό, άλλωστε, σύμφωνα και με τον Κενανίδη (2008) 

κρίνεται όχι απλώς σκόπιμο αλλά και απολύτως αναγκαίο να εξασφαλίζεται η 

συνειδητή και εθελούσια εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία (σ.11). 

Σύμφωνα μάλιστα με τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών η επιμόρφωσή τους, η 

συνδιδασκαλία και συνεργασία τους με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, αλλά και η 

αλλαγή και προσαρμογή των διδακτικών τους προγραμμάτων απαρτίζουν μια ομάδα 

βασικών πρακτικών Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης στο σχολείο που ίδιοι 

δημιούργησαν και υποστηρίζουν με την δράση τους.  

Τονίζω, όπως και σε προηγούμενη ενότητα, ότι η ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών που επιχειρούν την συμπερίληψη στην σχολική πραγματικότητα είναι 

μια από τις σημαντικότερες πρακτικές αποτελεσματικής συμμετοχής όλων των 

παιδιών στη μάθηση. Πιο αναλυτικά, κατανοώ πως οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκες 

που πρέπει να καλυφθούν πριν τον σχεδιασμό και δράση των συμπεριληπτικών 

δομών στην τάξη, ώστε να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τους μαθητές παρέχοντας 

αποτελεσματική διδασκαλία (Σούλης, 2008, σ.225). Ήτοι, χρειάζεται να είναι 

γνώστες της νομοθεσίας, των αρμόδιων φορέων, των δικαιωμάτων των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες αλλά και όλων των παιδιών συνάμα, των εξειδικευμένων 

προγραμμάτων διδασκαλίας και του ειδικού υλικού που παρέχεται στο σχολείο 

(Κρανίτη, 2008).  Όλα τα παραπάνω δύναται να δώσουν στους εκπαιδευτικούς τα 

απαραίτητα εργαλεία για δημιουργία κινήτρων μάθησης και διδακτικών πρακτικών 

στα πλαίσια του θεσμού της συμπερίληψης.  

Πρώτη ωστόσο δυσκολία που πρέπει να ξεπεραστεί είναι το χάσμα που 

υφίσταται μεταξύ των εκπαιδευτικών και της ψυχολογικής και γενικότερης 
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καταστάσεως των μαθητών με ειδικές ανάγκες, λόγω της διαφοράς που υπάρχει 

μεταξύ των παιδιών με συνηθισμένες ή μη ικανότητες. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται να 

είναι εφικτό μέσω της εξοικείωσης των δασκάλων με τα παιδιά αυτά και τη 

διαφορετικότητα πέρα από τα στερεότυπα  (Τζουριάδου, 2000· Κουρκούτας, 2003). 

Η αποδοχή αναμφισβήτητα άλλωστε είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της γνώσης και 

πείρας, αλλά της ουσιαστικής κατανόησης που ακολουθεί τα προηγούμενα, τα οποία 

λειτουργούν ως στηρίγματα για τους εκπαιδευτικούς, ικανά μαζί και με την 

απαραίτητη ψυχολογική ενίσχυση να συμβάλλουν στη ετοιμότητα τους να δεχτούν τη 

«διαφορά» στην τάξη τους. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται στήριξη για να μπορούν να παρέχουν πιο ποιοτική διδασκαλία και να 

αυξήσουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών τους (Αγγελίδης κ.α., 2004, σ. 90). Η 

στήριξη αφορά αρχικά τη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωσή τους (Χαραμής, 

2001) στα πλαίσια προγραμμάτων όπως «Ειδικές Ανάγκες στην Τάξη» που 

οργανώθηκε από την UNESCO (1994) προσανατολίζοντας τους εκπαιδευτικούς, στην 

επιτυχία της ενσωμάτωσης όλων των μαθητών στη μάθηση, στην σωστή οργάνωση 

της τάξης για το σύνολο των μαθητών με συμμετοχικές δραστηριότητες, στην 

εξατομίκευση της διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών, καθώς και στην 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία των ίδιων με αλλαγή και συχνή αναδιαμόρφωση 

των προγραμμάτων διδασκαλίας τους (Ainscow, 1995). Η διαφοροποίηση βεβαίως 

των πρακτικών διδασκαλίας προς χάριν της προστασίας των «ίσων ευκαιριών» για 

συμμετοχή όλων στη γνώση αναβαθμίζει εν τέλει την ποιοτική εκπαίδευση για κάθε 

μαθητή στην τάξη (Χαραμής, 2001). 

Εν κατακλείδι καταγράφω ότι ως ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να 

λειτουργήσει ο νέος θεσμός της συμπερίληψης με την παράλληλη αλλαγή των 

παλαιών νοοτροπιών φέρεται να είναι η επιμόρφωση (Young & Florian, 2013) και η 
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παράλληλη στελέχωση με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής (Φτιάκα, 1999). Κι αυτό 

διότι ο στόχος για την πραγμάτωση ενός σχολείου για όλους επιβάλλει και την 

παιδαγωγική κατάρτιση και ετοιμότητα ενός δασκάλου για όλους με κάθε 

εκπαιδευτικό να είναι δάσκαλος παιδιών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. Η ενίσχυση 

δύναται να έρθει από σεμινάρια, μετεκπαιδεύσεις ή ακόμη κι αναδιαμόρφωση των 

ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών που θα οργανώσει και θα υλοποιήσει το 

κράτος με τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από τους συνεργάτες, συναδέλφους και 

προϊστάμενους των εκπαιδευτικών (Φτιάκα, 1999). Επιπλέον στην ανάπτυξη 

περισσότερων πρακτικών συμπερίληψης από τους εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να 

συμβάλλει θετικά η παρουσία στη τάξη εξωτερικών παρατηρητών, ενός ακαδημαϊκού 

ή «κριτικού φίλου» (Angelides & Ainscow, 2000, p.161· Angelides et al., 2006, 

p.521), σχετικού με το αντικείμενο, που θα παρατηρούσε, θα συμβούλευε και θα 

καθοδηγούσε ορθά προς την υλοποίηση του προγράμματος. Η πλήρης, ωστόσο, και 

ολόπλευρη κατάρτιση των ίδιων των εκπαιδευτικών θα καλλιεργούσε πιο θετικές 

στάσεις έναντι της συμπερίληψης (Avramidis et al., 2000) με αποτέλεσμα την 

ομαλότερη και αποτελεσματικότερη συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

στο σχολείο. Θεωρώντας πιο εστιασμένα την αξία της επιμόρφωσης στην εφαρμογή 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο σχολείο ο Αθανασόπουλος (2001) αναφέρει 

πως η μετεκπαίδευση δίνει ένα παραπάνω όπλο στο δάσκαλο με τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που αποκτά να αγκαλιάζει τον κάθε μαθητή με σεβασμό στην ιδιαιτερότητά 

του (σ.58).   Στο έργο αυτό βοηθός και συνυπεύθυνος τίθεται συνήθως ο «ειδικός 

παιδαγωγός» που λαμβάνει πλέον θέση όχι αναπληρωματική, ενός περιοδεύοντα 

δασκάλου, αλλά θέση συν-δασκάλου, καθοριστική για την ένταξη των μαθητών 

(Κουτάντος, 1999) με ταυτόχρονη αποφόρτιση των συναδέλφων του της γενικής 
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αγωγής από μια αρνητική αίσθηση που ενδέχεται να δημιουργεί ο φόρτος εργασίας σε 

μια συμπεριληπτική τάξη (Σταϊκόπουλος & Βαρσάμης, 2009).  

 

β) Συμμετοχική μάθηση: 

Ακολουθώντας το πλάνο της μαθησιακής διαδικασίας θεωρώ πως μέσα στην 

τάξη ο εκπαιδευτικός δεν μεταδίδει απλώς γνώσεις, αλλά αλληλεπιδρά με τους 

μαθητές ωθώντας τους στη μάθηση και στη συνεργασία τόσο με τον ίδιο όσο και με 

τους συμμαθητές τους. Όλα τα μέλη δηλαδή κάθε σχολικής αίθουσας λειτουργούν ως 

ομάδα, που ενίοτε με πρωτοβουλία των μαθητών ή κατά βάση παρότρυνση του 

δασκάλου εργάζονται και δημιουργούν σε μικρότερες ομάδες ή δίκτυα συνεργασίας. 

Με την συμβολή του εκπαιδευτικού η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της 

επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών καλλιεργεί την δημιουργικότητα και το ομαδικό 

πνεύμα (Angelides, Stylianou & Leigh, 2004, p.80), ενώ η προσωπικότητα, ο 

χαρακτήρας, οι ικανότητες και οι αδυναμίες είναι όλα όσα καθορίζουν τη φύση και 

λειτουργία των ομάδων αυτών, εξομοιώνοντας την μικρή ομάδα των μαθητών με 

αυτή της ευρύτερης κοινωνίας. Ιδιαιτέρως, η αξία και επιτυχία της συμπεριληπτικής 

παιδαγωγικής αναφαίνεται στη δυνατότητα που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να 

βοηθήσουν τα παιδιά μέσω της συμμετοχικής ομαδικής μαθησιακής δραστηριότητας 

να αναπτύξουν φιλίες με τους συνομηλίκους τους (Angelides, Charalambous & 

Vrasidas, 2007), λειτουργώντας στη βάση της επικοινωνιακής δομής της κοινωνίας. 

Επομένως, η υιοθέτηση συνεργατικών μεθόδων μάθησης ασκεί επιρροή προς την 

γόνιμη αλληλεπίδραση των μαθητών, οι οποίοι μάλιστα εκφράζουν συχνά την 

προτίμηση τους να εργάζονται σε ομάδες παρά ατομικά (Μέσσιου, 2007), καθώς η 

στρατηγική αυτή οικοδομεί ευνοϊκά δεδομένα για την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και 

την κοινωνική τους ενσωμάτωση όντας συγχρόνως ευχάριστη. Η πρακτική της 
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συνεργατικής μάθησης αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών (Angelides et al., 2008) 

με αποτέλεσμα οι ομάδες επικοινωνίας που δημιουργούνται να λειτουργούν ως 

μικρογραφία της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό η διδασκαλία διαφεύγει των στενών 

πλαισίων της μνημονικής γνώσεως συνδέοντας το μαθητή με την καθημερινή ζωή. 

Όπως αναφέρει και η Σιμοπούλου (2008) ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες όπως 

 

η ερευνητική μάθηση, η έμφαση όχι μόνο στο περιεχόμενο της μάθησης, αλλά 

κυρίως στις μεθόδους και στις δεξιότητες, η διδασκαλία με στόχο ανώτερες 

μορφές σκέψης, η πολλαπλότητα και ποικιλία των πηγών, η ευελιξία στο 

σχηματισμό του προγράμματος καθίστανται απαραίτητες και σε κάθε περίπτωση 

επιδιώκεται η ολιστική και αυθεντική μαθησιακή επικοινωνία με το περιβάλλον 

(σ. 44). 

 

Από τα πλέον βασικά, λοιπόν, χαρακτηριστικά της συμμετοχικής μάθησης 

είναι ότι τα ίδια τα παιδιά ανάλογα με τις ικανότητες και ανάγκες τους ενεργούν και 

αναζητούν τη γνώση δρώντας από μόνα τους, προωθώντας έτσι ελεύθερα κι 

αυθόρμητα πρακτικές συμπερίληψης (Μέσσιου, 2007). Η επικοινωνιακή αυτή 

αλληλεπίδραση στη τάξη ή σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, στα πλαίσια μιας 

δημοκρατικής δράσης κάθε ατόμου μέσα στην ομάδα με την προτροπή και επικουρία 

του εκπαιδευτικού, δημιουργεί ένα κλίμα θετικό που σύμφωνα με την ως τώρα 

εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποτελεσματικότητας για την 

μάθηση (Ματσαγγούρας, 2002) και συμβάλλει στην αποδοχή της ετερογένειας στην 

τάξη. Ιδιαιτέρως σήμερα που στο σχολείο υπάρχει ετερογένεια ως προς την εθνότητα, 

την κουλτούρα και τις μαθησιακές ικανότητες, η πρακτική της συμμετοχικής 
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διδασκαλίας δίδει τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να δράσει και να μάθει 

επικοινωνώντας κι όχι παραλαμβάνοντας απλώς τη γνώση. 

Ωστόσο, για να είναι επιτυχής η πρακτική η εργασία πρέπει να κατανέμεται 

ισότιμα από τον εκπαιδευτικό στα μέλη κάθε ομάδας (Στασινός, 2009). Έτσι όλοι οι 

συμμετέχοντες στις ομάδες ανεξαρτήτως των προσωπικών τους ικανοτήτων πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη οργανωτική ομάδα της τάξεως με ισότιμη άποψη 

και θέση στην σχολική ζωή. Επομένως, με βάση τη φιλοσοφία των παιδαγωγικών 

συμπεριληπτικών μεθόδων κανείς δεν εξαιρείται κι όλοι δρουν αποδεχόμενοι την 

διαφορετικότητα του άλλου, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται ως προτέρημα στην 

εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι 

Αγγελίδης, Χαραλάμπους και Βρασίδας (2007), 

 

αν ένα παιδί αντιμετωπίζει πραγματικές δυσκολίες με μία δραστηριότητα, 

μπορούμε να κανονίσουμε μια διαφορετική λύση ή ακόμη να επιδοθεί σε μία 

ομαδική δραστηριότητα με τους συνομηλίκους, χωρίς να είναι πλέον μια 

ατομική δραστηριότητα, αλλά μια συλλογική. Έτσι, η αδυναμία του παιδιού αντί 

να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση, μπορεί να επιφέρει το τελικό αποτέλεσμα της 

συμμετοχής  του στην ομάδα (σ. 220). 

 

Ο προγραμματισμός όμως της συμπεριληπτικής μάθησης, ακόμη και μέσα 

στις ομάδες, σύμφωνα και με τον Ainscow (1998) πρέπει να βασίζεται σε όλους τους 

μαθητές και στη συμμετοχή όλων των μερών (Ainscow, 1995) κι όχι στις ανάγκες 

μεμονωμένων περιπτώσεων για να μπορεί να λεχθεί εντέλει ότι πραγματοποιείται 

συνεκπαίδευση σε ένα σχολείο για όλους. 
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γ) Εξατομικευμένη μάθηση: 

Είναι σημαντικό να αναφέρω πως οι δυσκολίες μάθησης εκδηλώνονται με 

ποικίλες μορφές και διάφορα επίπεδα σε κάθε μαθητή, καθιστώντας έτσι ιδιαιτέρως 

πολύπλοκη και δύσκολη την διδακτική διαδικασία για τον εκπαιδευτικό. Το κάθε 

παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες πρόκτησης κι αφομοίωσης της 

γνώσης με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη μια εξατομικευμένη προσέγγιση των 

πληροφοριών με μεθόδους και εργασίες προσαρμοσμένες ανάλογα με την περίπτωση 

(Στασινός, 2009). Ωστόσο η μοναδικότητα του εκάστοτε μαθητή δεν συνδέεται 

αποκλειστικά με τις ανάγκες και δυσκολίες του, αλλά με τον χαρακτήρα του και την 

στάση του στο πρόβλημά του. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη μια ολιστική 

αντιμετώπιση κάθε καταστάσεως ξεχωριστά με συγκεκριμένα και εξειδικευμένα 

προγράμματα που σέβονται τόσο τις ατομικές μεθόδους μάθησης όσο και τους 

κώδικες της προσωπικότητας του μαθητή (Ράπτη & Ράπτης, 2003). Η διαμόρφωση 

των εξειδικευμένων πρακτικών συμπερίληψης υπακούει πάντα στις προσωπικές 

ανάγκες του παιδιού ακολουθώντας ποικίλους τρόπους προσέγγισης του γνωστικού 

αντικειμένου, εξατομικεύοντας τις τεχνικές που δίδονται από την εκπαιδευτική 

υποδομή όπου χρειάζεται (Πολυχρόνη, 2005) και καλλιεργώντας ανάλογες δεξιότητες 

και κοινωνικές συμπεριφορές μέσα στην τάξη. Θέλοντας να σημειώσει την αξία της 

προσαρμογής της μάθησης στις ανάγκες κάθε μαθητή για την τελική συμπερίληψη 

όλων στη μάθηση ο Χαραμής (2001) αναφέρει πως  

 

η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, σε ένα πλαίσιο διαφοροποιημένων 

πρακτικών αναβαθμίζει την ποιότητα εκπαίδευσης για κάθε παιδί και, σε τελική 

ανάλυση, οδηγεί σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτισμού σε όλους τους 

τομείς μιας σύγχρονης κοινωνίας (σ. 54). 
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Βαρύνουσας σημασίας στο έργο αυτό δεν είναι μόνο η εμφανής αλλά η 

εσωτερική διαφοροποίηση των μαθητών, όπου καθένας έχει το δικό του, προσωπικό 

στυλ μάθησης και χρειάζεται να ακολουθήσει διαφορετικές πρακτικές (Χαραμής, 

2001). Ο προσωπικός αυτός τρόπος αφομοίωσης της γνώσης δεν έχει πάντα άμεση 

σχέση με την ιδιαίτερη ανάγκη ή το έλλειμμα του μαθητή, μα συνδέεται συχνά με τις 

προσωπικές προτιμήσεις και τάσεις. Αναλυτικότερα, μερικοί μαθητές αρέσκονται στη 

μάθηση μέσω γραπτού κειμένου, άλλοι μέσω της χρήσης οπτικοακουστικών μέσων, 

άλλοι μέσω της πρακτικής εφαρμογής και άλλοι μέσω της προσωπικής αυτονομίας 

στην προσέγγιση της γνώσεως. Κανείς ωστόσο δεν υπολείπεται προθυμίας και 

συμμετοχής στην τάξη καθώς όλοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αυτή. Επομένως, 

στόχος του διδάσκοντα θα πρέπει να είναι η προσαρμογή της διδασκαλίας και πιο 

συγκεκριμένα του διδακτικού υλικού στην από κοινού και ισόρροπη τροφοδότηση 

όλων των μαθητών αναλόγως με τις προσωπικές μαθησιακές ανάγκες τους.    

Σημειώνεται πως από πολύ νωρίς στην παιδαγωγική κοινότητα έγινε 

αντιληπτό ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες χρήζουν εξατομικευμένης εκπαίδευσης. 

Πολλοί ερευνητές της ειδικής αγωγής έχουν μελετήσει και εφαρμόσει ατομικές 

μεθόδους μάθησης και πιο συγκεκριμένα η Gillngham, η οποία δημιούργησε τα δικά 

της προγράμματα εξατομικευμένης προσέγγισης της γνώσης με συνδέσεις λέξεων, 

ήχων και άλλων γνωστικών στοιχείων (Στασινός, 2009). Ωστόσο, η εξατομικευμένη 

διδασκαλία στη βάση της αρχής της διαφορετικότητας καλείται τόσο να καλύψει τις 

απαιτήσεις όλων των μαθητών με ενιαία αντιμετώπιση όσο και να αποδεχτεί τη 

διαφορετικότητα (Καρνάβας & Καλογεροπούλου, 2004) συμβάλλοντας στην 

αποδοτική διδασκαλία όλων των μαθητών. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν πως η 

παροχή πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσα 
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στο συνηθισμένο σχολείο μαζί με τις άλλες διδακτικές πρακτικές θα λειτουργούσε 

προς όφελος όλων των μαθητών, καθώς κι άλλοι στην τάξη θα ωφελούνταν από τις 

εξειδικευμένες πρακτικές, προσεγγίσεις και απαντήσεις του δασκάλου προς το 

εκάστοτε παιδί (Ainscow et al., 2000, p. 224). 

 

δ) Καινοτόμες προσεγγίσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας: 

Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της παιδαγωγικής της συμπερίληψης θεωρώ 

πως συνάδει αναμφισβήτητα με την θεωρία που υποστηρίζει την ανάπτυξη όλων των 

ανώτερων δεξιοτήτων σε σχέση πάντα με την εκδήλωση των ατομικών σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων (Vygotsky, 1997). Σε συμφωνία με την ανωτέρα αρχή εμφανίζεται 

η πρακτική συνεισφορά της τεχνολογίας στην εξέλιξη και αναδιαμόρφωση της 

εκπαίδευσης, καθώς καλλιεργεί την επικοινωνιακή ικανότητα ως επακόλουθο και 

ενεργητικό αποτέλεσμα των μαθησιακών δεξιοτήτων (Glaser, Ferguson & Βοσνιάδου, 

2006). Η διδακτική πράξη με την χρήση καινοτομιών και τεχνολογικών λογισμικών 

αναλόγως προσαρμοσμένων, τόσο από μεριάς του εκπαιδευτικού όσο και του μαθητή, 

καταλήγω με τα στοιχεία της σύγχρονης βιβλιογραφίας πως συμβάλλει στην 

εξατομίκευση της μάθησης (Παναγόπουλος, 2010) παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε 

όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν στην μαθησιακή διαδικασία της τάξεως με νέα 

μοντέλα μάθησης, ακολουθώντας τον δικό τους τρόπο και με βάση τις προσωπικές 

του ανάγκες ο καθένας (Μικρόπουλος, 2006), και όμως ταυτόχρονα δημιουργεί κι 

ένα χώρο επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεως αντίστοιχη της κοινωνικής 

καθημερινότητας. 

Θα υπογραμμίσω λοιπόν ως βασική αρχή ότι για την επιτυχή εφαρμογή 

πρακτικών συμπερίληψης θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί μία ποικιλία 

διδακτικών μέσων (Angelides et al., 2008, p. 562) και πιο συγκεκριμένα, ο 
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ηλεκτρονικός υπολογιστής που δύναται να επιτύχει την συμπερίληψη όλων των 

μαθητών ανεξαρτήτως της ύπαρξης  προβλημάτων ή μη, καθώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλα τα περιβάλλοντα μάθησης, να προσαρμόσει σε ειδικά 

προγράμματα την διδασκαλία πλείστων γνωστικών αντικειμένων παρέχοντας 

πληροφορίες κατάλληλες, που η διαχείριση τους μάλιστα οδηγεί στην παραγωγή 

μεταγνώσης (Κέκκερης, 2010). Η εκπαιδευτική τεχνολογία με τον υπολογιστή και τα 

γνωστικά δεδομένα, που μεταδίδει στο μαθητή, μπορεί να μετατρέψει τη διδακτική 

πράξη σε μια διαδικασία προσωπικά ευχάριστη και επικοινωνιακή δίδοντας την 

δυνατότητα παιδαγωγικής εξέλιξης σε όλους τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει διότι, 

σέβεται και τον ρυθμό μάθησης και τις ικανότητές τους με εφαρμογή εξειδικευμένων 

μεθόδων (Κυρίδης, 2003), αλλά και αναμορφώνει το κλίμα της τάξεως εντάσσοντας 

και συμπεριλαμβάνοντας κάθε παιδί σε επικοινωνιακές, συμμετοχικές και 

δημιουργικές δραστηριότητες (Κέκκερης, 2010). 

Με την πρακτική συμβολή της τεχνολογίας η διδακτική δράση του 

εκπαιδευτικού που οικοδομείται πάνω στη μετάδοση γνώσεων και ενίσχυση 

δεξιοτήτων (Βερτσέτης, 2002) επαναξιολογείται και αναπλαισιώνει το παραδοσιακό 

πλάνο της επαναπροσδιορίζοντας της ίδιες τις μεθόδους της (Newby, Stepich, 

Lehman & Russel, 2009). Η νέα αυτή πραγματικότητα στη σχολική τάξη με την 

βοήθεια των νέων μέσων, όπου ο μαθητής έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει με 

άλλα προγράμματα και να επαναλάβει πρακτικές εξάσκησης όσες φορές επιθυμεί με 

ευκολία χρήσης τους σε κάθε ανάγκη (Wiltshire, 2004) είναι κατάλληλη για την 

παιδαγωγική συμπερίληψη όλων των παιδιών με την Ζώνιου-Σιδέρη (2000) συνάμα 

να συμφωνεί σημειώνοντας πως οι νέες τεχνολογίες  
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μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή σχολική ένταξη, να προσφέρουν 

λύσεις σε προβλήματα επικοινωνίας, να αυξήσουν τις ευκαιρίες συμμετοχής σε 

δραστηριότητες, ακόμη και να δώσουν νέες επαγγελματικές διεξόδους (σ. 74). 

 

Στόχος της πρακτικής συμπερίληψης των μαθητών στη διαδικασία μάθησης 

με τα καινοτόμα διδακτικά μέσα τίθεται η αλλαγή της ίδιας της εκπαιδευτικής σκέψης 

με μετατροπή στη συνέχεια του τρόπου ζωής των ατόμων, προωθώντας τρόπους 

προσέγγισης της μάθησης, που θα διευκολύνουν ανάλογα με τις όποιες ανάγκες την 

καθημερινότητα όλων (Χρονοπούλου & Γιαννόπουλος, 2000). Θα τονιστεί στο 

σημείο αυτό ότι για  την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας καινοτόμας παιδαγωγικής 

δράσης προϋποτίθεται η γνώση της διαχείρισης  των νέων δεδομένων και υλικών από 

τον εκπαιδευτικό (Κυρίδης, 2003). Η όποια ωστόσο επιμόρφωσή του δεν πρέπει να 

προσανατολιστεί μονάχα στην τεχνολογική γνώση, αλλά συνάμα να καλλιεργεί και 

τις δεξιότητες της επικοινωνίας και της παιδαγωγικής προς χάριν μιας γόνιμης χρήσης 

των νέων μέσων στην συμπερίληψη όλων των παιδιών με ή χωρίς δυσκολίες μάθησης 

στο σχολείο.  

 

ε) Προσαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων στη συμπεριληπτική διδασκαλία: 

Είναι γνωστό πως κατά τη διδακτική διαδικασία βοήθημα του εκπαιδευτικού 

είναι τα σχολικά εγχειρίδια και το αναλυτικό πρόγραμμα, το διαμορφωμένο από τους 

αρμόδιους φορείς. Τα εργαλεία αυτά όμως αντιλαμβάνομαι να διακατέχονται από 

έναν συντηρητισμό σε σχέση με την νέα συμπεριληπτική παιδαγωγική αρχή 

προσπαθώντας να αλλάξουν το χαρακτήρα των ίδιων των παιδιών αναλογικά με τις 

απαιτήσεις της κι όχι το σχολείο και το σύστημά του (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2001). 

Ωστόσο για να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του εγχειρήματος των «ίσων ευκαιριών» 
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στο σχολείο πρέπει να ληθφούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν τόσο την δυνατότητα 

διατήρησης των προσωπικοτήτων των μαθητών όσο και να προσφερθούν σε όλους οι 

ευκαιρίες μάθησης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του καθενός. Οι παραπάνω όροι 

βρίσκουν την εφαρμογή τους στα αναδιαμορφωμένα αναλυτικά προγράμματα, τα 

οποία για να θεωρηθούν συμπεριληπτικά πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνάφεια με 

την καθημερινή ζωή και τα κοινωνικά δρώμενα (Λιαράκου, 2002, σ.105) και να 

ισορροπούν την ύλη και το χρόνο εργασία στις ανάγκες των μαθητών, χωρίς να 

διαχωρίζουν τα μαθήματα σε «εύκολα» και «δύσκολα» και χωρίς να κατηγοριοποιούν 

τους μαθητές που δύνανται να ανταποκριθούν σε αυτά. 

Ακολουθώντας τη συμπεριληπτική αρχή της συμμετοχής στην εκπαίδευση 

όλων, σεβόμενοι την ετερογένεια και εξαλείφοντας τον διαχωρισμό, η διαμόρφωση 

του αναλυτικού προγράμματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών 

και να προσφέρει στον εκπαιδευτικό ευελιξία και ελευθερία όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη για μια πιο αποδοτική συμπεριληπτική διαδικασία, κρίνεται απαραίτητη 

(Μέσσιου, 2007). Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να υιοθετηθούν κατάλληλα μέτρα, όπου 

θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών με την ταυτόχρονη χρήση επαρκών πόρων, 

οργανωμένων με τέτοιο τρόπο που να υποστηρίζονται οι ατομικές διαφορές, οι οποίες 

θα εκλαμβάνονται μάλιστα ως προτέρημα (Angelides et al., 2010· Angelides et al., 

2004). Στο νέο συμπεριληπτικό πρόγραμμα σπουδών κανείς μαθητής δε θα 

περιθωριοποιείται, κανενός η απάντηση δεν θα απορρίπτεται και η πορεία προς τη 

γνώση θα γίνεται σταδιακά από τις παλαιές ήδη γνώσεις προς τις νέες και από το 

απλούστερο προς το σύνθετο δεδομένο. Η ανατροφοδότηση (Bourke & Mentis, 2013) 

και η παραγωγή μεταγνώσης με την συνεχή εξάσκηση, τον διαχωρισμό της ύλης σε 

μικρά βήματα, τη χρήση πολλών ερωτήσεων, τα παραδείγματα και τις ελεύθερες 

δραστηριότητες (Ματσαγγούρας, 2000) προσδοκάται να φέρουν πιο σύντομα και πιο 
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ομαλά τον κάθε μαθητή στην ολοκληρωμένη μάθηση και την πλήρη συμπερίληψη 

στην ομάδα ανεξαρτήτως αδυναμιών και ικανοτήτων.  

 

2.3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, αν και οικοδομείται χρόνια αλλάζοντας 

ονόματα,  μορφές και πρακτικές,  μόλις τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται και 

εφαρμόζεται στα σχολεία με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα της ίσης μεταχείρισης, 

συμμετοχής και παροχής ευκαιριών σε όλα τα παιδιά. Η Ειδική Εκπαίδευση μάλιστα 

έχει λάβει τα περισσότερα οφέλη από την προώθηση της παιδαγωγικής αυτής ιδέας 

με την πραγμάτωση λειτουργίας ενός συστήματος αποτελεσματικής πλέον 

συμπερίληψης παιδιών με ειδικές ανάγκες στη «γενική» τάξη. Η παραπάνω 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αποβλέπει στο να αποτελέσει μια χρήσιμη βάση για την 

ερευνητική προσέγγιση των ερωτημάτων της παρούσας εργασίας προσφέροντας τις 

απαιτούμενες πληροφορίες και διευκολύνοντας την έρευνα με την επιτυχή στόχευση 

των ερωτήσεων σύμφωνα με τα δεδομένα και ακολούθως την γόνιμη αναλογική και 

κριτική ανάλυσή τους.  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ  

 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

1.1. Πρόλογος 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης οδηγούμε στο 

συμπέρασμα πως η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση κατέχει πλέον καίρια θέση στην 

λειτουργία ενός σχολείου για όλους (Σούλης, 2008). Όλοι μάλιστα οι αρμόδιοι φορείς 

συμβάλλουν στην προώθηση του νέου θεσμού, ενώ οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι 

αυτοί που καλούνται να διαδραματίσουν τον σημαντικότερο ρόλο με την στάση τους 

(Angelides et al., 2006, p.515) και την προσαρμογή της διδασκαλίας τους στις νέες 

προοδευτικές ιδέες της ισότητας στη μάθηση χωρίς διαχωρισμούς (Ainscow, 1998). 

Επομένως, και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που ως τώρα περιθωριοποιούνταν και 

απομακρύνονταν από την κοινή εκπαίδευση, με βάση τις αρχές συμπερίληψης έχουν 

την ευκαιρία και αποκτούν μία θέση ισότιμη με τα άλλα παιδιά στο σχολείο και στην 

κοινωνία (Ainsow, Booth & Dyson, 2004). 

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων και 

στάσεων των εκπαιδευτικών για την Συμπεριληπτική Παιδαγωγική και την εφαρμογή 

της στο συνηθισμένο σχολείο με την ένταξη και συνεκπαίδευση όλων των μαθητών. 

Επιπλέον, επιδίωξα να σημειώσω και τα αίτια της εκάστοτε θέσης τους με πρόθεση 

να διευκρινιστούν οι πηγές παρεμπόδισης και αναχαίτισης του εγχειρήματος 

εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης. Επιχειρήθηκε μάλιστα να εντοπιστούν τα 

χαρακτηριστικά των στάσεων και μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και να προσδιοριστούν 

μεταβλητές, όπως η σχετική επιμόρφωση, η εμπειρία ή η εκπαιδευτική βαθμίδα, που 

επιδρούν και διαμορφώνουν ή απλά συνυπάρχουν με την θετική ή αρνητική στάση 

των εκπαιδευτικών έναντι της συμπερίληψης. Τέλος, ερεύνησα την επίδραση και τα 
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αποτελέσματα των στάσεων των εκπαιδευτικών με την ανάλογη προσαρμογή της 

διδακτικής δράσης τους με πρακτικές συμπερίληψης καθώς και τον τρόπο, συνειδητά 

ή ασυνείδητα, που η ένταξη πραγματώνεται από τους ίδιους στην διδασκαλία. Η 

σημαντικότητα της έρευνας έγκειται στην προσφορά των αποτελεσμάτων των 

δεδομένων της στην Εκπαίδευση και στην εφαρμογή της Συμπεριληπτικής 

Παιδαγωγικής στο σημερινό σχολείο για την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών 

και ιδιαίτερα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση κι η αξιολόγηση:  

α) των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη των παιδιών που έχουν 

κριθεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο. 

β) των πρακτικών που υιοθετούν στη διδασκαλία τους, ώστε να γίνει πιο 

συμπεριληπτική. 

γ) των δυσκολιών και εμποδίων που συναντούν κατά την εφαρμογή συμπεριληπτικών 

πρακτικών στο σχολείο. 

Παρακάτω, στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν τον χαρακτήρα της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται 

η μέθοδος που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας, παρουσιάζεται το 

δείγμα, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τα βήματα που 

ακολούθησαν την συλλογή δεδομένων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σχετικά με όσα 

έγιναν προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα κι η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων, ώστε να είναι δυνατόν να τα εμπιστευτούν οι αναγνώστες και 

επιχειρείται μια περιγραφή των δυσκολιών που ανέκυψαν στη βάση ηθικών 

διλλημάτων και πως διαμορφώθηκε τελικά ένα ηθικό πλαίσιο έρευνας.  
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1.2. Στοιχεία ερευνητικής μεθοδολογίας: 

1.2.1. Η ερευνητική μέθοδος 

Για την διεξαγωγή της έρευνας με στόχο την συλλογή δεδομένων ικανών να 

δώσουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματά μου εφάρμοσα την ποιοτική έρευνα. 

Η επιλογή της μεθόδου αυτής έγινε προκειμένου να εξυπηρετήσει τον στόχο μου, 

δηλαδή να απαντηθούν τα ερευνητικά μου ερωτήματα και να διευκολυνθεί η έρευνά 

μου. Σημειώνω μάλιστα πως επέλεξα τη ποιοτική έρευνα, διότι θεώρησα το 

χαρακτήρα της ως συναφή με το θέμα μου σχετικά με τη συμπερίληψη. Η ποιοτική 

έρευνα δίνει αξία στη γνώμη κάθε ατόμου για τη σκιαγράφηση ενός προβλήματος, κι 

ακόμη αποδέχεται τα στοιχεία που προσφέρουν οι συμμετέχοντες δίχως να 

απορρίπτει ή να απομονώνει δεδομένα, καθώς η μέθοδός της βασίζεται στην 

αλληλεξάρτηση και συσχέτιση των στοιχείων. Στη σκέψη αυτή επέλεξα τη ποιοτική 

μέθοδο έρευνας, ώστε να μελετήσω τα δεδομένα μου συνολικά, όχι μόνο 

υστερόχρονα αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που μου επέτρεψε 

να συσχετίσω στοιχεία που μου προσέφεραν μια πιο σφαιρική εικόνα της κατάστασης. 

Ο τρόπος αυτός μου επέτρεψε στη συνέχεια να οδηγηθώ σε εκφορά συμπερασμάτων, 

περιγράφοντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη, όπως μου 

παρουσιάστηκαν και τις αντιλήφθηκα κι όχι επιβεβαιώνοντας μια προϋπάρχουσα 

υπόθεση. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποίησα ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε κάθε 

συνεντευξιαζόμενο χωριστά για να μπορεί ο ομιλών μόνος ελευθέρα και απερίσπαστα 

να εκφράσει τις θέσεις του (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Ο προσωπικός αυτός 

χαρακτήρας της συνέντευξης απέβλεπε στην επισήμανση της αξίας της 

διαφορετικότητας και του δικαιώματος της ατομικής απόψεως με βάση τον 

χαρακτήρα, τις γνώσεις και την εμπειρία του καθενός. Έτσι προσπάθησα να 
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καταστούν και πιο εμφανείς οι ατομικές διαφορές των μελών του δείγματος και οι 

λόγοι που υφίστανται (Mason, 2003) για να ερμηνεύσω ύστερα καλύτερα τις απόψεις 

και στάσεις τους. Απώτερος στόχος ήταν η συλλογή δεδομένων σχετικών με τα 

ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία στη συνέχεια θεωρώ ότι προσέφεραν γενικά 

συμπεράσματα αντιπροσωπευτικά μιας ευρύτερης ομάδας πληθυσμού στην 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

 

1.2.2. Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο 

Η συνέντευξη με τη χρήση ερωτήσεων αναφορικά με τα ερευνητικά 

ερωτήματα αποτέλεσε τη βάση διεξαγωγής της έρευνας τρόπος συνήθης για την 

διερεύνηση ανθρωπίνων θέσεων κι απόψεων, όπως στη παρούσα έρευνα (Denzin & 

Lincoln, 2003). Ο χαρακτήρας, ωστόσο, της συνέντευξης ήταν περισσότερο 

διαλογικός σε μορφή «φιλικής» συνομιλίας κι όχι εξεταστικής διαδικασίας. Οι 

ερωτήσεις στην πλειοψηφία τους ήταν ανοιχτού τύπου δίδοντας τη δυνατότητα στον 

συνεντευξιαζόμενο να κινηθεί ελευθέρα στα πλαίσια της συζήτησης προσθέτοντας με 

επιπλέον αναφορές ακόμη και στοιχεία που δεν είχαν ως εκείνη τη στιγμή θιγεί. 

Βεβαίως, είχα ορίσει αρχικά μια κατευθυντήρια γραμμή διαλόγου (Cohen & Manion, 

2000) σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα για να μην πλατειάσει ή ξεφύγει του 

θέματος ο συνομιλητής μου. Η ανοικτού τύπου ερωτήσεις όμως θεωρώ πως είχαν και 

το επιπλέον πλεονέκτημα να προϋποθέτουν ανοιχτές κι όχι μονολεκτικές απαντήσεις, 

προσφέροντας έτσι στην έρευνα δεδομένα με πολλές λεπτομέρειες και επεξηγήσεις 

για καλύτερη κατηγοριοποίηση και μετέπειτα κατανόησή τους κατά την ανάλυση 

(Robson, 2007).  

Τις ερωτήσεις τις επέλεξα μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας και σε 

αναλογία με την θεματική της έρευνας, ώστε να απαντούν όσο γίνεται πιο 
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στοχευμένα στα ερευνητικά ερωτήματα. Σε μερικές από αυτές θίγονταν ηθελημένα 

και οι πιθανές μεταβλητές που επηρεάζουν τη στάση και την επιλογή νέων 

συμπεριληπτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό 

επιχείρησα να δομήσω τις συνεντεύξεις για να μην ξεφύγουν του θέματος, να λάβω 

τα δεδομένα που χρειαζόμουν και να μην κουραστεί κι ο συμμετέχοντας με 

περιττολογίες (Cohen et al., 2007). Τα ερωτήματα μάλιστα προσπαθούσα να τα 

προσαρμόζω όσο ήταν δυνατό στον εκάστοτε ομιλητή και τα λεγόμενά του, ώστε να 

κυλά ομαλά και παραγωγικά η συζήτηση και να είναι πιο σίγουρη η κατανόησή τους 

από τον ομιλητή δίδοντας στο ερευνητικό εργαλείο μεγαλύτερη εγκυρότητα (Robson, 

2007). Βεβαίως, δόθηκαν και οι απαραίτητες διευκρινήσεις, όπου χρειαζόταν, με 

μικρότερα ή αναδιατυπωμένα ερωτήματα. Πριν και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

υπήρξε μάλιστα ιδιαίτερη φροντίδα για την δημιουργία και διατήρηση ενός θετικού 

κλίματος με φιλικά σχόλια γνωριμίας (Denzin & Lincoln, 2003) ή εισαγωγής και μια 

σύντομη παρουσίαση του θέματος της έρευνας, καθώς και η βεβαίωση των 

συμμετεχόντων για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων τους (Robson, 2007). Κατά 

την συνομιλία αυτή, σε περιπτώσεις, αναδύθηκαν νέες πληροφορίες προσωπικές σε 

σχέση με το θέμα, τόσο για μένα όσο και για τον συμμετέχοντα, με αποτέλεσμα την 

προσωπική ανασκόπηση και ενίσχυση. Οι προβληματισμοί αυτοί πιστεύω πως 

αναδιαμόρφωσαν κάπως τα ερωτήματά μου κι έδωσαν νέα ώθηση στην έρευνα 

(Cohen et al., 2007). Ωστόσο, παρά τη φιλική διάθεση, προσπάθησα να διατηρηθεί 

συναισθηματική απόσταση, ώστε να μην επηρεαστούν οι ερωτήσεις ή απαντήσεις ή 

ακόμη και οι αναλύσεις αργότερα από προσωπικές εκτιμήσεις μου.  

Οι ερωτήσεις ήταν κατηγοριοποιημένες θεματικά απαντώντας σταδιακά τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Ωστόσο κατά την πορεία άλλαξε πολλάκις η σειρά ή η μορφή 

της διατύπωσης τους. Αρχικά, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε πιο 
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προσωπικά και συγκεκριμένα, δημογραφικά ερωτήματα κι όχι σε σχέση γενικά με τις 

απόψεις τους. Αυτά αναφέρονταν στο φύλο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης όπου 

εργάζονται, στην ύπαρξη σχετικής στην συμπερίληψη ή η ειδική εκπαίδευση 

επιμόρφωση και στην εμπειρία-προϋπηρεσία. Στη συνέχεια υπήρχαν τρεις ομάδες 

ερωτήσεων κατηγοριοποιημένες θεματικά, ώστε να απαντούν στα ζητήματα της 

έρευνας. Η  Α΄ ομάδα διερευνούσε τις απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών έναντι 

της συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης στο συνηθισμένο σχολείο παιδιών που 

θεωρούνται μαθητές με ειδικές ανάγκες. Η Β΄ ομάδα ερωτήσεων απαντούσε στη 

θεματική περί της αναμόρφωσης και προσαρμογής της διδασκαλίας στις ανάγκες 

όλων των παιδιών και ιδιαίτερα των μαθητών με ειδικές ανάγκες με την εφαρμογή ή 

όχι πρακτικών συμπερίληψης και τα εμπόδια που παρουσιάζονται. Τέλος, η Γ΄ ομάδα 

ερωτήσεων, με πιο γενικές ερωτήσεις για τη δυνατότητα εφαρμογής της 

συμπερίληψης, επιδίωκε να δώσει τη δυνατότατα στον συνεντευξιαζόμενο να θέσει 

ζητήματα, να προτείνει λύσεις για την εφαρμογή της συμπερίληψης και να προσθέσει 

σχόλια που διέφυγαν, ενώ εκείνος τα θεωρούσε σημαντικά. Η προτροπή της 

ελεύθερης αυτής έκφρασης στόχο είχε να καταστήσει την συνέντευξη πιο 

δημιουργική και να αποτρέψει τον συμμετέχοντα από το να αισθανθεί εκμετάλλευση 

και χειραγώγηση.  

 

1.2.3. Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων 

Τέλος σημειώνω ότι τα δεδομένα μου συλλέχτηκαν προφορικά κι έπειτα τα 

απομαγνητοφώνησα. Με τον τρόπο αυτό μπόρεσα με ευκολία και ακρίβεια να τα 

κωδικοποιήσω, υπογραμμίζοντας και σημειώνοντας με κωδικούς τις αντιστοιχίες των 

στοιχείων με σχετικές των ερωτημάτων μου κατηγορίες που είχαν δημιουργήσει 

(Cohen et al., 2007). Έπειτα κατηγοριοποίησα με μεγαλύτερη ακρίβεια και συσχέτιση 
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ακόμη και λεπτομερειών τα δεδομένα μου, δημιουργώντας μάλιστα ενότητες και 

υποενότητες που πρωτίστως δεν είχα κατά νου. Στόχος μου ήταν να οργανώσω τα 

στοιχεία με βάση τις  θεματικές μου και να τα ερμηνεύσω. Με τον τρόπο αυτό 

επιδίωξα οργάνωσα τα δεδομένα, έτσι ώστε να συσχετίζονται και να 

αντιπαραβάλλονται με ευκολία. Έτσι θα ήμουν σε θέση να στηρίξω και τα 

αποτελέσματά μου σε στοιχεία που επιβεβαιώνονταν από διάφορες πλευρές, είτε 

βιβλιογραφίας είτε δεδομένων. Η θεώρηση των δεδομένων μου δηλαδή 

πραγματοποιήθηκε από πολλές οπτικές γωνίες, της επιστημονικής προσεγγίσεως και 

των συμμετεχόντων, επιδιώκοντας να μπορούν οι αναγνώστες της έρευνας μετέπειτα 

να εμπιστευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα αποτελέσματά μου (Robson, 2007). 

 

1.2.4. Η παρατήρηση ως επιβοηθητικό ερευνητικό μέσο 

 Για τις ανάγκες της έρευνας κι επειδή ήθελα να καταλάβω καλύτερα τι ήταν 

τελικά αυτές οι πρακτικές που μου ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί πως ανέφεραν πως 

εφαρμόζουν και πως λειτουργούν μέσα σε μια αίθουσα με τόσα παιδιά 

πραγματοποίησα και μια ολιγόωρη παρατήρηση σε ώρες διδασκαλίας ενός εκ των 

συμμετεχόντων. Ο ίδιος, ο κ. Νίκος, εκπαιδευτικός ελληνικής φιλολογίας μου 

επέτρεψε να  παρακολουθήσω αμέτοχη, ως απλός παρατηρητής το μάθημα της 

Ιστορίας και της Έκφρασης-Έκθεσης σε τμήμα του γυμνασίου όπου διδάσκει. Βέβαια, 

δεν ήταν δυνατόν να μπορώ να αντιληφθώ και να σημειώσω όλα όσα θα συνέβαιναν 

κατά τις ώρες αυτές διδασκαλίας κι έτσι συνέταξα πριν μπω στην αίθουσα για 

παρατήρηση ένα πλάνο, ένα πρωτόκολλο για τους στόχους μου στη παρατήρηση 

αυτή. Ωστόσο πολλές φορές σημείωσα κάτι πέραν των κατηγοριών ενδιαφέροντος 

που είχα παραθέσει στο σημειωματάριο μου, καθώς τα γεγονότα μες την αίθουσα 

ήταν ποικίλα και συνέβαιναν γρήγορα δίχως να προλαβαίνω να τα κωδικοποιήσω 
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εκείνη τη στιγμή. Κατά την παρατήρηση λοιπόν συνέλεξα και κατέγραψα 

πληροφορίες με λέξεις-κλειδιά, που μετέπειτα μπορούσαν να επαναφέρουν στη 

μνήμη μου περιστατικά και συμπεριφορές (Cohen et al., 2007). Σημειώνω πως στη 

παρατήρησα εξέφρασα προσωπικές σκέψεις κι εκτιμήσεις για όσα συνέβαιναν 

αξιολογώντας και περιγράφοντας τα πάντα μέσα από τη δική μου ματιά κι όχι των 

δρώντων (Mason, 2003). Χαρακτηριστικά αναφέρω πως οι απόψεις του κ. Νίκου για 

τη στάση του απέναντι στη συμπερίληψη διέφεραν κάπως εν τέλει από την πράξη.  

 

1.2.5. Το δείγμα 

Το δείγμα αποτέλεσαν οχτώ εκπαιδευτικοί, Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης. 

Οι συμμετέχοντες έχουν επιλεγεί και με βάση κάποια κατηγοριοποιημένα κριτήρια 

που θεωρήθηκαν απαραίτητα να υφίστανται για την ορθότητα της έρευνας. Δηλαδή, 

επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί πρώτον και από τις δυο βαθμίδες που αντιπροσωπεύουν 

το σύνολο της σχολικής εκπαίδευσης, δεύτερον με βάση την περιοχή του σχολείου 

διδασκαλίας τους με επιλογή εκπαιδευτικών από διάφορα μέρη της χώρας, για να μην 

υπάρξουν μόνο στοιχεία από αστικά κέντρα, στα οποία ως γνωστόν υπάρχει 

μεγαλύτερη ενημέρωση σε παιδαγωγικά θέματα και τρίτον επιλέχθηκαν 

εκπαιδευτικοί με  ή χωρίς προϋπηρεσία και επιμόρφωση, ώστε να υπάρχει ποικιλία, 

να αντιπροσωπευθούν όσο γίνεται οι μορφές εκπαιδευτικών του σημερινού σχολείου 

και τα δεδομένα να είναι πιο πλούσια κι έγκυρα. 

Συγκεκριμένα το δείγμα αποτελείτο από έξι εκπαιδευτικούς θηλυκού γένους 

κι έναν αρσενικού. Οι πέντε υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι δύο στη 

Πρωτοβάθμια, ενώ μια ακόμη είναι ειδική αγωγός κι έχει υπηρετήσει και στις δυο 

βαθμίδες. Επιπλέον, σημειώνω πως οι πέντε από τους εκπαιδευτικούς έχουν 

διδακτική πείρα άνω των πέντε ετών, ενώ οι τρεις είναι νεότεροι στην εκπαίδευση με 
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λιγότερη πρακτική εμπειρία. Τρεις εκ των εκπαιδευτικών υπηρετούν σε πόλη, ενώ οι 

υπόλοιποι πέντε στην περιφέρεια, δύο όμως εκ των οποίων έχουν διδάξει παλαιότερα 

και σε πόλη. Τέλος, αναφέρω πως δυο εκπαιδευτικοί είχαν επιμόρφωση στις 

επιστήμες της αγωγής και πιο συγκεκριμένα στην ειδική εκπαίδευση.  

 

1.2.6. Στοιχεία συμμετεχόντων 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσω σύντομα κάποια στοιχεία για τους 

συμμετέχοντες, ώστε η γνώση τους να συμβάλλει με όποιο τρόπο στην καλύτερη 

κατανόηση των δεδομένων της έρευνας. Η κ. Ελίνα (Σ.1) υπηρετεί στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη περιφέρεια, λιγότερο από πέντε έτη και δεν έχει λάβει 

κάποια επιμόρφωση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η κ. Φαίη (Σ.2) υπηρετεί στη 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη πάνω από δεκαετία και έχει λάβει επιμόρφωση 

σχετική με τις επιστήμες αγωγής και την ειδική εκπαίδευση. Η κ. Κάτια (Σ.3) είναι 

εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρετεί όπως και η κ. Φαίη πολλά 

χρόνια, πάνω από πέντε, σε σχολεία της περιφέρειας, αλλά δεν έχει λάβει κάποια 

σχετική επιμόρφωση. Η κ. Μυρτώ (Σ.4), όπως και η κ. Φαίη, είναι επίσης 

εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρετεί πολλά χρόνια τώρα σε 

σχολεία της περιφέρειας χωρίς να έχει κάποια σχετική μετεκπαίδευση στη 

συμπερίληψη. Η κ. Μάγδα (Σ.5) είναι επίσης εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση για πάνω από πέντε χρόνια, δεν έχει κάποια σχετική μετεκπαίδευση, αλλά 

σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες εκπαιδευτικούς διδάσκει σε αστική περιοχή. Ο 

κ. Νίκος (Σ.6) υπηρετεί πολλά χρόνια ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση της περιφέρειας αλλά και της πόλης και δεν έχει λάβει κάποια 

επιμόρφωση. Σε ώρες διδασκαλίας μάλιστα δικές του, σε μαθήματα της Έκφρασης - 

Έκθεσης και της Ιστορίας πραγματοποίησα τη παρατήρησή μου. Η κ. Μίνα (Σ.7) 
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υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πόλης περισσότερα από πέντε έτη και επίσης 

δεν έχει μετεκπαίδευση στη συμπερίληψη. Τέλος, η κ. Φανή (Σ.8) είναι εκπαιδευτικός 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η προϋπηρεσία της δε ξεπερνά τα πέντε έτη, έχει 

διδάξει και σε πόλη και σε περιφέρεια κι έχει μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή. 

Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί και σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, στα 

τελευταία τόσο ως εκπαιδευτικός γενικής όσο και ειδικής αγωγής.  

 

1.2.7. Η εγκυρότητα κι η αξιοπιστία ως απαραίτητα στοιχεία για την 

εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα της έρευνας 

Όσο αναφορά την εγκυρότητα, καθώς αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, 

δόθηκε επιπλέον φροντίδα στη σύνταξη των ερωτήσεων της συνεντεύξεως, ώστε να 

ανταποκρίνονται πλήρως στο θέμα έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Αξιολογήθηκε δηλαδή κατά πόσο οι ερωτήσεις διερευνούσαν αυτό για το οποίο 

φτιάχτηκαν και αν τα στοιχεία που συνέλεγα συνδέονταν λογικά με τα ερευνητικά 

μου ερωτήματα (Miles & Huberman, 1994). Επιδίωξή μου ήταν να βασίσω την 

έρευνά μου σε αληθή στοιχεία, χωρίς προσωπικές παρερμηνείες ή κεκαλυμμένα 

στοιχεία ώστε να τα εμπιστευτούν μετέπειτα κι οι αναγνώστες (Cohen et al., 2007). 

Παράλληλα, ενισχύοντας την εγκυρότητα προσπάθησα να διασφαλίσω την ορθότητα 

και λογική στη διαδοχή των ερωτήσεων στη συνέντευξη διαμορφώνοντας τη μορφή 

της έρευνας με βάση πάντα τα επιμέρους ερωτήματα και έλεγξα τη συσχέτισή τους με 

τα στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Για την αξιοπιστία πραγματοποίησα 

δοκιμαστική συνέντευξη μελετώντας τη συνοχή της θεματικής των ερωτήσεων 

μεταξύ τους, αν δηλαδή αφορούσαν όλες το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή την 

«συμπεριληπτική εκπαίδευση» παιδιών που θεωρούνται μαθητές με ειδικές ανάγκες 

και τη στάση των εκπαιδευτικών σε αυτή. Αξιολόγησα λοιπόν κατά πόσο συνεπείς 
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ήταν οι απαντήσεις του συμμετέχοντα στη δοκιμαστική συνέντευξη σε σχέση με τα 

ερωτήματα (Cohen et al., 2007). Τέλος για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μου, 

αφού κωδικοποίησα και κατηγοριοποίησα τα δεδομένα μου, οργάνωσα θεματικές, τα 

αποτελέσματα των οποίων τα ανέλυσα και τα ερμήνευσα διασταυρώνοντας τα 

στοιχεία με εκείνα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Για την ορθότητα της 

ερμηνείας μου και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων προσπάθησα να ελέγξω τις 

πληροφορίες μου από όσες πηγές είχα και να θεωρήσω τα δεδομένα από διαφορετικές 

όψεις. Η πολύπλευρη άλλωστε θεώρηση, καταγραφή και ανάλυση ενός θέματος με 

πρωταγωνιστή το ανθρώπινο στοιχείο πιστεύω πως συμβάλλει αποτελεσματικά στη 

σκιαγράφηση κι αξιολόγησή του (Cohen et al., 2007). Όλα τα δεδομένα μου 

εξετάστηκαν λοιπόν ταυτόχρονα και σε αντιπαραβολή, καθώς όλα συμπλήρωναν το 

ένα το άλλο (Miles & Huberman, 1994) βοηθώντας έτσι σε μια βαθύτερη κατανόησή 

τους. Η ολόπλευρη μάλιστα θεώρηση και ερμηνεία του θέματος μέσα από τα διάφορα 

δεδομένα και τις πηγές τους νομίζω πως έδωσε στα αποτελέσματα της έρευνάς μου 

ένα χαρακτήρα πιο αξιόπιστο, αφού κάθε στοιχείο ουσιαστικά δεν γίνεται άμεσα 

αποδεκτό, αλλά επιβεβαιώνεται μέσα κι από άλλη πηγή (Robson, 2007). Βέβαια, την 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ενός αναγνώστη για τα αποτελέσματα της έρευνας δε 

μπορεί να τη γεννήσει παρά η ίδια η συμμετοχή του στην έρευνα και η επιβεβαίωση 

των ερμηνειών της ερευνήτριας από τον ίδιο. Για το λόγο αυτό κι εγώ προχώρησα 

στην αποστολή στους συμμετέχοντες της έρευνας, μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων, ώστε διαβάζοντάς τες να 

μου σημειώσουν οι ίδιοι τυχόν παραλείψεις ή να μου επιβεβαιώσουν την αλήθεια κι 

ορθή παραβολή των στοιχείων. Επίσης απέστειλα στο τέλος και το κείμενο ερμηνείας 

των αποτελεσμάτων μου, παρακαλώντας να μου επιβεβαιώσουν την ακρίβειά τους ή 

να σημειώσουν τυχόν διαφωνίες σχετικά με παρερμηνείες ή ανακρίβειες.  
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1.2.8. Ηθικά διλήμματα και δυσκολίες 

Κάθε έρευνα που σχετίζεται με ανθρώπινες καταστάσεις και τους ίδιους τους 

ανθρώπους γεννά προβληματισμούς και ηθικά διλλήματα όσο αναφορά τη διεξαγωγή 

της και τα εργαλεία έρευνας αλλά και τον ίδιο της το σκοπό (Robson, 2007). Ένα νέο 

πλαίσιο δράσης απαιτεί από τον ερευνητή να θέσει ηθικούς νόμους που θα σέβονται 

τόσο τους συμμετέχοντες όσο και το ίδιο το περιβάλλον έρευνας. Στην παρούσα 

έρευνα μέριμνά μου υπήρξε η αποδοχή όσων θα έπραττα ως ηθικά ορθά αναφορικά 

με τις διαδικασίες που θα ακολουθούσα και όσους συμμετείχαν σε αυτές (Cohen & 

Manion, 2000).  

Πρωτίστως λοιπόν ενδιαφέρθηκα να βρω δείγμα που εξυπηρετούσε το σκοπό 

της έρευνάς μου και αποδεχόταν τη συμμετοχή του σε αυτή. Η πλήρης πληροφόρηση 

και η συναίνεση των συμμετεχόντων, αφού τους διαβεβαίωσα για το απόρρητο των 

στοιχείων τους προσδιόρισε τον ηθικό χαρακτήρα της έρευνάς μου, κατά την οποία 

σεβάστηκα την ατομικότητα και προσωπικότητα του καθενός (Robson, 2007).  

Οι δυσκολίες ωστόσο στην εύρεση δείγματος ήταν μεγάλη, καθώς πολλοί 

εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούσαν να λάβουν μέρος, ούτε να εκφράσουν τις απόψεις 

τους για τη συμπερίληψη. Πολλούς πάντως νομίζω πως τους παραξένεψε και τους 

έκανε αρνητικούς ο όρος «συμπερίληψη», διότι είχαν στη πλειοψηφία τους συνηθίσει 

να χρησιμοποιούν τον όρο της ένταξης για πρακτικές και ιδέες που αντιπροσωπεύουν 

τη λεγόμενη συμπερίληψη. Όπως προανέφερα το γεγονός ότι είχα να κάνω με 

ανθρώπους που από τη φύση τους διαφέρουν, σκέφτονται και αντιλαμβάνονται 

διαφορετικά τα πράγματα, με ανάγκασε να θέσω ηθικά όρια για το τι και με ποιο 

τρόπο θα έπρεπε να ρωτήσω και πως θα έπρεπε να ερμηνεύσω τα λεγόμενά τους. 

Όσοι δέχτηκαν την πρόσκλησή μου για συμμετοχή στην έρευνα θεωρώ ότι το έκαναν 
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τελικά, διότι με εμπιστεύτηκαν και ένοιωσαν ασφαλής πως δεν επρόκειτο να κριθούν 

παρά μόνο να ερμηνευτούν τα στοιχεία που θα έδιναν. Στην ηρεμία και ασφάλεια 

αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η πριν τη συνέντευξη πληροφόρησή τους για το 

σκοπό και τα οφέλη της έρευνας (Cohen & Manion, 2000) για την εκπαίδευση, τα 

παιδιά, ακόμη και τους ίδιους, καθώς και η ενημέρωσή τους για το θέμα της 

συμπερίληψης με σχετικό φυλλάδιο. Τις γραπτές πληροφορίες τις είχαν ζητήσει 

μάλιστα οι ίδιοι, όταν τους είπα πως θα πραγματοποιούσα και μια μικρή παρουσίαση 

στην αρχή της συνάντησής μας. Προτιμούσαν, όπως μου ανέφεραν, να τους στείλω 

λίγες πληροφορίες προηγουμένως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να τις 

κοιτάξουν με την ησυχία τους στο σπίτι.  

Επιπρόσθετα, όσο αναφορά την παρατήρηση, που πραγματοποίησα σε 

σχολική αίθουσα σε ώρες διδασκαλίας ενός εκ των συμμετεχόντων, είχα ενημερώσει 

και συμφωνήσει με τον εκπαιδευτικό πως η παρουσία μου και παρατήρησή μου δεν 

θα είχε σχέση με τα παιδιά, δε θα παρενέβαινα στη μάθηση τους με οποιονδήποτε 

τρόπο, ούτε θα αξιολογούσα τη δική τους στάση (Cohen et al., 2007). Τον βεβαίωσα 

πως σκοπός μου ήταν να καταγράψω  τις πρακτικές που ο ίδιος υιοθετεί κατά το 

μάθημα για τη συμπερίληψη των μαθητών σε αυτό, τις δικές του δυσκολίες και 

γενικότερα τη στάση και δράση του μέσα στην τάξη με την ταυτόχρονη παρουσία 

μαθητών με διαφορετικές ανάγκες. Η ειλικρίνεια σημειώνω τέλος πως αποτέλεσε το 

σημαντικότερο παράγοντα επιτυχούς διεξαγωγής της έρευνας, αφού εξασφάλισε την 

αλήθεια και ένα ηθικό πλαίσιο (Cohen & Manion, 2000) σε όλες τις φάσεις δράσης 

μου ταυτόχρονα με το σεβασμό στον άνθρωπό και τη διαφορετικότητά του.  
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:  

Οι στάσεις κι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη παιδιών που έχουν 

κριθεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες στο σχολείο, οι τρόποι με τους οποίους την 

εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους κι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

 

2.1. Εισαγωγή - Περίληψη 

Θεωρώντας συνολικά τα στοιχεία που συνέλεξα συμπεραίνω πως οι εκπαιδευτικοί 

εκδηλώνουν μια ιδιαίτερα θετική στάση έναντι της συμπερίληψης, πιστεύουν στα ίσα 

δικαιώματα των παιδιών στη μάθηση κι επιθυμούν ένα σχολείο που θα συμπεριλάβει 

όλους στην λειτουργία του. Για την υλοποίηση μάλιστα των απόψεών τους στο 

σχολείο προσπαθούν να εφαρμόσουν κατά τη διδασκαλία τους πρακτικές, που όπως 

υποστήριξαν συμβάλλουν στην συμμετοχή κάθε μαθητή ανεξαρτήτως ικανοτήτων και 

αδυναμιών στη μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός τους, όπως αντιλαμβάνομαι από τα 

δεδομένα, δεν είναι μόνον η κάλυψη των γνωστικών αναγκών των παιδιών, αλλά η 

συμπερίληψή τους στην κοινότητα της μάθησης και της ζωής σε αρμονία με το 

περιβάλλον και συνεργασία με τους συμμαθητές τους και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Ωστόσο, παρά την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας διαφόρων μεθόδων οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να υιοθετούν πιο εύκολα την πρακτική 

προσαρμογής του προγράμματος και των ασκήσεων στις ανάγκες των μαθητών, παρά 

άλλες πιο προοδευτικές και ανατρεπτικές στη παραδοσιακή δομή του συστήματος. 

Πρόκειται για μία πρακτική που απαιτεί κυρίως προσωπική προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού στο σπίτι και η επιλογή της σημειώνω πως βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στο βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, στο περιορισμένο 

χρόνο διδασκαλίας. Παρά λοιπόν την ανάπτυξη μιας συμπεριληπτικής φιλοσοφίας 

σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, η πραγμάτωση της ιδέας αυτής θεωρώ πια, 
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ύστερα από πλείστες σχετικές αναφορές των εκπαιδευτικών, πως βρίσκει πολλά 

εμπόδια και δημιουργεί πολλές δυσκολίες στο έργο τους. Εμπόδια για τα οποία οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ζητούν την αρωγή της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, μα 

πάνω από όλα επιδιώκουν την συνεργασία με κάθε μέλος της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, διότι όπως ανέφεραν χωρίς αυτή η συμπερίληψη είναι ανέφικτη.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξα από την έρευνά μου και με βάση την 

κωδικοποίηση που έκανα σε αυτά δημιουργήθηκαν ορισμένες θεματικές κατηγορίες 

που απαντούν στα ερευνητικά μου ερωτήματα και αποτελούν τη βάση για μετέπειτα 

περιγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών που είναι και ο στόχος μου. Οι θεματικές 

μου αποτελούν τρεις ενότητες, όπου στη κάθε μια καταγράφονται σε κατηγορίες τα 

στοιχεία που απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, σχετικά πάντα με τη θεματική. 

Στη πρώτη ενότητα παραθέτονται τα στοιχεία σχετικά με τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών έναντι της συμπερίληψης των παιδιών που θεωρούνται ως μαθητές με 

ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο. Τα δεδομένα περικλείουν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη, τη στάση τους μέσα στη τάξη απέναντι σε αυτά 

τα παιδιά, τις θέσεις τους για το αν η συμπερίληψη βοηθάει και πως εν τέλει είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί και με ποιες προϋποθέσεις. Στη δεύτερη θεματική 

παρουσιάζονται δεδομένα που περιγράφουν τους τρόπους και τις πρακτικές που 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για τη συμπερίληψη όλων των μαθητών στη μάθηση. 

Αναλυτικά, δίδονται στοιχεία για πέντε κατηγορίες συμπεριληπτικής προσέγγισης της 

μάθησης, σύμφωνα πάντα με όσα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας ανέφεραν. 

Επιγραμματικά, ως πρακτικές παρουσιάζονται η προσωπική ενίσχυση, η προσαρμογή 

της διδασκαλίας, η διδασκαλία σε ομάδες, η σύνδεση με τη καθημερινότητα και η 

μάθηση με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τέλος, στη τρίτη θεματική ενότητα 

παραθέτονται δεδομένα σχετικά με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
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οι εκπαιδευτικοί στις προσπάθειες εφαρμογής της συμπερίληψης στο σχολείο. Τα 

εμπόδια, για μεγαλύτερη ευκολία στην προσέγγιση και ανάλυση είναι επίσης 

χωρισμένα σε τρεις βασικές κατηγορίες αναφορικά με το χαρακτήρα της δυσκολίας, 

δηλαδή, του χρόνου, της στήριξης και της κοινωνικής κι εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας. Τα στοιχεία ωστόσο της έρευνας θα μπορούσαν να επεξεργαστούν 

και μετέπειτα να αναλυθούν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που επέλεξα. Η 

παρακάτω κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση είναι αποτέλεσμα της 

προσωπικής μου αντίληψης και θεώρησης των δεδομένων.  

 

2.2. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των 

παιδιών που έχουν κριθεί μαθητές με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία της 

γειτονιάς τους: 

α) Οι συμπεριληπτικές ιδέες των εκπαιδευτικών. 

Όπως φαίνεται από τα δεδομένα των συνεντεύξεων οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αναπτύξει ιδέες ανθρωπιστικές και δημοκρατικές 

σχετικά με την παιδαγωγική και την εκπαίδευση όλων των μαθητών. Πιο 

συγκεκριμένα έχουν ενστερνιστεί απόψεις φιλελεύθερες αποδεχόμενοι το δικαίωμα 

όλων στη μάθηση και πιστεύουν, όπως υποστήριξαν στις συνεντεύξεις, στην ίδια 

μεταχείριση με παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως προελεύσεως 

ή ικανοτήτων. Χαρακτηριστικά ανέφερε η κ. Μυρτώ: 

 

κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές του ανάγκες, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τις δικές του ικανότητες (κ. Μυρτώ, Σ.4)1. 

 

                                                 
1 Σ. αριθμός = Συνέντευξη + αριθμός συνέντευξης (όπως τις έχω αριθμήσει στην 
απομαγνητοφώνηση για πιο εύκολη αναζήτηση των στοιχείων). 
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Σε συνέχεια και στη βάση της ιδέας αυτής υποστηρίχθηκε από όλους τους 

εκπαιδευτικούς πως τα παιδιά παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες και ανάγκες τους έχουν 

δικαίωμα στη μάθηση και στην ένταξη σε μια σχολική κοινότητα που αποτελεί 

μικρογραφία της κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα η κ. Κάτια δήλωσε: 

 

Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν (θεωρηθεί ως να έχουν) ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα 

παιδιά (κ. Κάτια, Σ.3). 

 

Ενώ η προηγούμενη εκπαιδευτικός είχε συμπληρώσει πως τα παιδιά αυτά έχουν όχι 

μόνο ίδια δικαιώματα αλλά και ίσες ευκαιρίες (Σ.4). Στον αντίποδα όμως αυτής της 

άποψης ακούστηκε κι ο λόγος της κ. Φανής που ενώ αποδέχτηκε το δικαίωμα όλων 

στη μάθηση είπε πως δε θεωρεί τα παιδιά ίσα, ότι δεν υπάρχει και δε μπορεί να 

υπάρξει ισότητα. Χαρακτηριστικά τόνισε: 

 

Ίσα ευκαιρία στη μάθηση λένε. Άλλο μάθηση κι άλλο εμπειρικά. Τα παιδιά 

αυτά δεν μαθαίνουν, μαθαίνουν, δεν μπορείς μετά στην επόμενη τάξη να πεις 

ότι έχουν τις βάσεις για να κάνουν ασκήσεις…δεν έχουν ιδέα (Σ.8). 

 

 Βεβαίως υποστήριξε πως αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλους στην τάξη, ήταν 

μάλιστα και κάπως αυστηρή σε αυτή της τη θέση λέγοντας πως όλα τα παιδιά έχουν 

ίσα δικαιώματα όπως και υποχρεώσεις. Η στάση της ήταν ιδιαίτερα αυστηρή πάνω 

στο θέμα για να μην γίνονται παρερμηνείες των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών και 

εγκαταλείπονται χωρίς καμιά προσπάθεια συμπερίληψης στην τάξη. Τα λόγια της 

εκφράζουν με ακρίβεια την άποψή της: 
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Επειδή έχουν θεωρηθεί ως ειδικής αγωγής δε σημαίνει ότι δε χρειάζονται μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά και μια συγκεκριμένη διαταγή, εντολή, συμβουλή. 

Δεν τα παρατάμε έτσι. Απαιτούμε τα ίδια όπως θα απαιτούσαμε στο μαθητή 

με 19 (Σ.8). 

 

Τέλος στην ιδέα των παραπάνω θέσεων έρχεται να προστεθεί, με μια επιπλέον 

διευκρίνιση με συμπεριληπτικό χαρακτήρα, και η πρόταση του εκπαιδευτικού που 

τόνισε πως οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση  

 

έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις με όλα τα παιδιά στο μέτρο βεβαίως που αυτό 

είναι εφικτό (κ. Νίκος, Σ.6). 

 

Επομένως, καμιά ρατσιστική συμπεριφορά κατηγοριοποίησης των παιδιών δε γίνεται 

αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς και όλοι στηρίζουν την ανάπτυξη της 

συμπερίληψης όχι ως μια πρακτική εύνοιας προς τους αδύναμους μαθητές, αλλά ως 

μια φιλοσοφία εκπαίδευσης στη βάση της δικαιοσύνης και της ισότητας. Κανείς από 

τους μαθητές δεν εξαιρείται, γιατί οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στο δικαίωμα όλων να 

συμμετέχουν και είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις ευκαιρίες. Ακόμη κι όσοι 

αντιλέγουν ως προς την ισότητα προτείνουν την ίση μεταχείριση σα μια εναλλακτική 

μορφή ευκαιρίας για μάθηση. Βεβαίως, μια μεταχείριση ίση δεν σημαίνει, όπως 

ανέφεραν, ίδιο τρόπο μάθησης, αλλά ίδιες απαιτήσεις για ανταπόκριση στη μάθηση 

που είναι ανάλογα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών. 
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β) Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα «διαφορετικά» παιδιά και η 

αντιμετώπιση της ύπαρξής τους μέσα στην τάξη. 

Σημαντικότατο στοιχείο στα δεδομένα μου πιστεύω πως είναι η μεγάλη αντίφαση 

της αποδοχής της ιδέας της Συμπερίληψης από τους εκπαιδευτικούς και της μετέπειτα 

απόρριψης της πρακτικής εφαρμογής της λόγω δυσκολιών. Συγκεκριμένα οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί μου ανέφεραν πως θεωρούν δύσκολο το εγχείρημα της 

συνδιδασκαλίας όλων των «διαφορετικών» μαθητών στην τάξη, έχοντας μάλιστα 

όλοι σε διάφορες περιπτώσεις συμπεριλάβει μαθητές, που θεωρούνται ως παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες, στην διδακτική τους δράση. Συγκεκριμένα η κ. Μάγδα 

ανέφερε: 

 

…είχα πολλές φορές μαθητές με δυσλεξία κυρίως, αλλά και παιδιά με άλλες 

μαθησιακές ανάγκες στην τάξη μου ( Σ.5). 

 

Επίσης και ο κ. Νίκος και η κ. Μυρτώ επίσης είχαν συμπεριλάβει πολλές φορές 

μαθητές «διαφορετικούς» στη τάξη τους με αποτέλεσμα να έχουν αναπτύξει 

πρακτικές πιο συμπεριληπτικές στην διδασκαλία τους. Ανέφεραν χαρακτηριστικά: 

 

Μαθητές με δυσκολίες αντίστοιχες συναντώ κάθε χρόνο (κ. Νίκος, Σ.6). 

 

Έχω στην τάξη μου μαθητές με δυσλεξία και δυσκολίες προσαρμογής (κ. Μυρτώ, 

Σ.4). 

 

Αυτά τα παρουσιάζω για να τονίσω πως όλοι είχαν εμπειρίες διδασκαλίας με 

«διαφορετικούς» μαθητές στην αίθουσα διδασκαλίας τους και μάλιστα με μαθητές 
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που έχουν χαρακτηριστεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες και άρα έχουν έρθει σε 

επαφή με τις όποιες δυσκολίες ή τα οφέλη μιας τέτοιας συνύπαρξης, με αποτέλεσμα 

βεβαίως την διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης απόψεως κατά πόσο η 

συμπερίληψη είναι εφικτή  και με ποιους τρόπους.  

 

Πρέπει όμως να υπογραμμίσω εδώ ένα σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων 

μου. Η προσωπική αυτή πείρα των εκπαιδευτικών που σημείωσα παραπάνω, με όλες 

τις δυσκολίες που αυτή ανέδειξε, έρχεται να σκιάσει τις θετικές τους ιδέες για την 

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και να τους κάνει επιφυλακτικούς για την υιοθέτηση 

συμπεριληπτικών πρακτικών. Εκφράζοντας την προσωπική της θέση κ. Κάτια 

αναφέρει με έμφαση: 

 

σαφώς και αντιμετώπισα δυσκολία στην προσέγγισή τους (Σ.3), 

 

ενώ άλλη εκπαιδευτικός μεταφέρει το πρόβλημα και τη δυσκολία αντιμετώπισης των 

παιδιών στην προσωπική της άγνοια  (κ. Μάγδα, Σ.5). 

 

Τη μεγαλύτερη δυσκολία ωστόσο είπαν οι εκπαιδευτικοί πως αντιμετώπισαν στη 

συμπερίληψη των μαθητών που έχουν διαγνωσθεί με αυτισμό και υποστήριξαν 

μάλιστα πως η δυνατότητα ένταξής τους στο γενικό σχολείο είναι σχεδόν ανέφικτη 

προτείνοντας τη μεταφορά τους σε ειδικό σχολείο ή εδικές τάξεις. Ιδιαίτερο δε 

ενδιαφέρον μου προκάλεσε η δήλωση της κ. Μίνας που ενώ είπε ότι δεν τη 

δυσκόλεψαν ποτέ οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, διότι είχαν δίψα για μάθηση και 

συνεργάζονταν, ξεχώρισε ύστερα τα αυτιστικά παιδιά εξηγώντας πως εκείνα 

παθαίνουν κρίσεις που πρέπει να ξέρεις πώς να τις χειριστείς (Σ.7). 
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Ομοίως, η κ. Ελίνα περιέγραψε μία περίπτωση αυτιστικού παιδιού σε τμήμα της 

Α΄ Γυμνασίου, όπου δε μπορούσε να συμμετάσχει στο μάθημα λόγω των δυσκολιών 

που αντιμετώπιζε. Ανέφερε λεπτομερώς: 

 

Ασχολιόταν με άλλα πράγματα την ώρα του μαθήματος, π.χ. σχεδίαζε κι εγώ δε 

μπορούσα εύκολα να το προσεγγίσω (Σ.1). 

 

Ενώ στη συνέχεια δήλωσε ακόμη, επικροτώντας την κίνηση των αρμοδίων τα εξής:  

 

Στα μέσα της χρονιάς πήγε σε ειδικό σχολείο σε πιο κεντρική περιοχή (Σ.1). 

 

Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες θέσεις εξέφρασε τέλος την άποψή της και 

η κ. Φανή, που μάλιστα αναφέρω πως έχει και επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και 

έχει δουλέψει και στη γενική και ειδική εκπαίδευση με παράλληλη στήριξη και 

ένταξη στο γενικό σχολείο. Είπε συγκεκριμένα πως τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην 

εφαρμογή της συμπερίληψης της είχε με παιδιά που είχαν διάσπαση προσοχής, ενώ 

τα αυτιστικά άμα υπάρχει ήρεμο κλίμα στην τάξη ενσωματώνονται πιο εύκολα. 

Επίσης υπογράμμισε: 

 

Αν έχω αυτό το παιδί (με διάσπαση προσοχής) στη συνηθισμένη τάξη 

τελείωσαν τα άλλα παιδιά….δε βγαίνω με αυτό το παιδί να κάνω 

μάθημα…Ενώ το αυτιστικό…μπορεί να προσαρμοστεί (Σ.8). 
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Επομένως, οι στάσεις των εκπαιδευτικών αλλάζουν ανάλογα με τα παιδιά που 

έχουν στην τάξη και τα προβλήματα που εκδηλώνουν και δεν υπάρχει κάποια 

περίπτωση που μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά μη συμπεριληπτική, καθώς όλες 

εξαρτώνται από τη διάθεση και τη δυνατότητα του παιδαγωγού να το εντάξει στο 

τμήμα. 

 Κανείς λοιπόν από τους εκπαιδευτικούς δεν θέλησε αρχικά να αρνηθεί το 

δικαίωμα κάθε παιδιού στη μάθηση, αλλά εν τέλει με τις παραπάνω απόψεις τους 

κατηγοριοποίησαν με βάση κάποια συγκεκριμένα προβλήματα τους μαθητές που του 

δυσκολεύουν και τους απομόνωσαν για το καλό, όπως είπαν όλων, και την εύρυθμη 

λειτουργία της τάξης. Παρακάτω θα δούμε πως πολλοί από αυτούς δεν είναι 

αρνητικοί στην συμπερίληψη ακόμη και αυτών των παιδιών αρκεί να τους βοηθήσει 

κάποιος, γιατί μόνοι τους δεν έχουν την γνώση και την πείρα να ανταπεξέλθουν. 

 

γ) Τα οφέλη που οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται πως έχει η Συμπεριληπτική 

Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά: 

 Κοινωνική ένταξη. 

Ομοφωνία παρά μιας εκπαιδευτικού ως προς τα οφέλη υιοθέτησης 

συμπεριληπτικών πρακτικών σημειώνεται όχι όπως αρχικά θα περιμέναμε σε σχέση 

με τα εκπαιδευτικά και γνωστικά ζητήματα, αλλά σε σχέση με την κοινωνική ένταξη 

και συμπερίληψη των μαθητών ως ξεχωριστών προσωπικοτήτων και πολιτών στην 

κοινωνία.  Χαρακτηριστικά η κ. Ελίνα λέει: 

 

Πιστεύω ότι, ως προς το γνωστικό κομμάτι, η συνεκπαίδευση…δεν ωφελεί 

όλους τους μαθητές του σχολείου…Το θετικό που υπάρχει στη 

συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς δυσκολίες είναι ότι τα παιδιά μπορεί να 
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αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να μάθουν την έννοια του σεβασμού 

προς τη διαφορετικότητα, κάτι που θα τους βοηθήσει και στη μετέπειτα 

πορεία της ζωής τους (Σ.1). 

 

Η κοινωνική αυτή προσέγγιση της δράσης της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 

έχει τη βάση της στην ιδέα του κοινωνικού ρόλου του σχολείου. Η θέση αυτή γίνεται 

φανερή και με τα παρακάτω λόγια της κ. Μάγδας: 

 

Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας μας κι έτσι είναι 

απαραίτητο οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης να εντάσσονται και να ανήκουν 

στην ομάδα των γενικών σχολείων, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση προς 

αυτά (Σ.5).  

 

Η διαφορετική άποψη σημειώθηκε κι εδώ από την κ. Φανή που δηλώνει, 

έχοντας πρώτα παραθέσει τα γνωστικά οφέλη της συμπερίληψης για τους μαθητές, 

πως η κοινωνικοποίηση δεν είναι κάτι που απορρέει από το θεσμό της συμπερίληψης, 

καθώς η βοήθεια με στήριξη από ειδικούς δίδεται στα σχολεία μέχρι το τέλος μόνο 

του γυμνασίου και για την ίδια δεν υφίσταται συμπερίληψη χωρίς ειδικό παιδαγωγό 

για να καλύψει εξειδικευμένα τις ανάγκες του παιδιού σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό της γενικής. Άρα, αφού δεν υπάρχει επιπλέον στήριξη σε όλες τις 

σχολικές μονάδες κι αφού τα παιδιά στο λύκειο εγκαταλείπονται, η συμπερίληψη 

στην κοινωνία δεν υφίσταται για αυτήν. Παραθέτω τα λόγια της: 
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Για την κοινωνία και τα οφέλη εγώ δεν το ξέρω, γιατί δεν υπάρχει 

ένταξη….τώρα δεν ξέρω αν νοιώθει απομονωμένο (το παιδί)…δεν ξέρω πως 

νοιώθουν. Δεν το έχω συζητήσει (Σ.8). 

 

Με εξαίρεση επομένως την θέση της κ. Φανής, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν σημαντικότερη την κοινωνική ένταξη που επιφέρει η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση των μαθητών στο σχολείο παρά τη συμμετοχή στο γνωστικό υλικό και 

στην ακαδημαϊκή γνώση. Οι πρακτικές ωστόσο που αναφέρουν παρακάτω πως 

υιοθετούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί στοχεύουν κυρίως στη γνώση και στην ένταξη στο 

μαθησιακό επίπεδο της τάξης με ασκήσεις, επαναλήψεις και φυλλάδια του γνωστικού 

αντικειμένου. Ερμηνεύοντας, λοιπόν, τα στοιχεία αυτά συνολικά συμπεραίνω πως αν 

και η κοινωνικοποίηση θεωρείται βασικότερη και εφικτή με την συμπεριληπτική 

διδασκαλία, οι πρακτικές μάθησης που υιοθετούν οι παιδαγωγοί περιορίζονται στο 

σύστημα και την κουλτούρα του σχολείου που έχει βάση ακαδημαϊκή.  

 

 Αποδοχή του παιδιού στην τάξη πρώτα ως ανθρώπου κι ύστερα ως μαθητή. 

Μελετώντας πιο προσεκτικά τα δεδομένα μου ανακάλυψα πως όλοι όσοι 

αναφέρθηκαν στην κοινωνική ένταξη των μαθητών ως θετικό παράγωγο της 

συμπερίληψης τόνισαν ιδιαίτερα την ταυτόχρονη άρση της προκατάληψης έναντι της 

διαφορετικότητας με ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και αισθημάτων αλληλεγγύης και 

σεβασμού προς όλους. Ενδεικτικά, για την κ. Κάτια το να συνυπάρχουν και να 

συνεργάζονται τα άτομα από μικρή ηλικία με ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες 

τους βοηθά να μυηθούν στην αρχή της αλληλεγγύης (Σ.3).  Κατά άλλη  εκπαιδευτικό 

επίσης τα παιδιά  
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μαθαίνουν να σέβονται τους συμμαθητές τους με τις ιδιαιτερότητες και  τη 

διαφορετικότητά τους, αναπτύσσοντας μεταξύ τους φιλικές σχέσεις, 

αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη (κ. Μυρτώ, Σ.4). 

 

Αντιλαμβάνομαι, επομένως, πως οι μαθητές με την εφαρμογή της 

συμπερίληψης στα σχολεία μαθαίνουν πώς να μην κρίνουν, αλλά να δέχονται την 

«διαφορά» την οποία όπως λέει χαρακτηριστικά η κ. Μίνα πρέπει  

 

να συμπεριλαμβάνουμε και να μην την απορρίπτουμε, γιατί κάθε άνθρωπος 

είναι μοναδικός και έχει την αξία του (Σ.7).  

 

Σύμφωνα με τα λόγια αυτά καταλήγω στο συμπέρασμα πως η αποδοχή της διαφοράς 

με την ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών στην παιδαγωγική δράση προϋποθέτει 

και προαναγγέλλει μια πιο ανθρωπιστική θεώρηση της Εκπαίδευσης και μια πιο 

ουμανιστική διαμόρφωση της κοινωνίας μας. Για την κ. Φαίη μάλιστα δεν υπάρχει 

άλλος στόχος παρά η διαμόρφωση προσωπικοτήτων ικανών να συμμετέχουν στα 

κοινά. Χαρακτηριστικά είπε: 

 

Αυτός είναι ο σκοπός της συμπερίληψης ούτως ή άλλως, να προσπαθήσουμε 

να ενσωματώσουμε τα παιδιά μέσα στη τάξη. Δηλαδή να τα ενσωματώσουμε 

εννοούμε, να αποτελούν μέλη της κοινότητας του σχολείου, ώστε μετά να 

μπορέσουν να ενσωματωθούν και στην κοινωνία (Σ.2). 

 

Το ανθρωπιστικό αυτό παράγωγο της Συμπερίληψης φαίνεται να επηρεάζει 

περισσότερο την δράση των εκπαιδευτικών, καθώς στην μετέπειτα εφαρμογή της 
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ιδέας αυτής στο σχολείο προσπαθούν να δημιουργήσουν στην τάξη ένα κλίμα φιλίας 

και αλληλεγγύης ικανό να συμβάλλει στην γνωστική τους πρόοδο με την συνεργασία 

αλλά και να επιφέρει και μια μετατροπή των ανταγωνιστικών προτύπων της τάξης και 

της κοινωνίας με την καλλιέργεια της ανθρωπιάς και της συνύπαρξης στην όποια 

κοινότητα.  

 

δ) Η συμπερίληψη είναι εφικτή με προϋποθέσεις και πρωτίστως με συνεργασία. 

Καταγράφοντας τα δεδομένα κατανοώ πως οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους 

είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν συμπεριληπτικές πρακτικές στην τάξη τους και 

μάλιστα είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου με 

τους συναδέλφους ή άλλους αρμοδίους (κ. Μυρτώ, Σ.4). Για παράδειγμα: 

 

Πάντα είμαι πρόθυμη και ανοιχτή σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας που 

έχει να κάνει για το καλό των μαθητών μου… (κ. Μάγδα, Σ.5). 

 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους μίλησα μου εξέθεσαν κάποια 

ζητήματα προς επίλυση και κάποιες ανάγκες, την κάλυψη των οποίων θέτουν ως 

προϋπόθεση για την επιτυχία μιας συνεργασίας σε ένα σχέδιο συμπεριληπτικής 

παιδαγωγικής δράσης. Κυρίως υπογράμμισαν την σημασία της ειλικρίνειας μεταξύ 

των εκπαιδευτικών για την άρση μάλιστα της επιφυλακτικότητας και του φόβου στην 

ανάπτυξη της συνεργατικής σχέσης τους. Θέλοντας να περιγράψει την κατάσταση, τις 

δυσκολίες των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν μια πιο συμπεριληπτική στάση και 

δράση στο σχολείο και την σημασία της ειλικρινούς συνεργασίας η κ. Φανή ανέφερε: 
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Τώρα που υπάρχει η αξιολόγηση φοβόντουσαν πως θα πάω να πω στο 

διευθυντή τι κάνει μες στην τάξη…Είναι πως συνεργάζεσαι. Δε μπορείς να 

λες ό,τι σου κατεβαίνει. Η συνεργασία πρέπει να είναι ανοιχτή. Να λες τι 

κάνεις (κ. Φανή, Σ.8) 

 

Η συνεργασία ωστόσο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πλαίσιο του υπάρχοντος 

διδακτικού προσωπικού και οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους αιτήθηκαν την ύπαρξη 

στο σχολείο νέων μελών πιο εξειδικευμένων, αρμοδίων να αντιμετωπίσουν 

περιπτώσεις που οι γνώσεις των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης δεν δύνανται 

να καλύψουν.  Πιο συγκεκριμένα, το αίτημα έθεσε καθαρά η κ. Ελίνα ως εξής: 

 

 Ύπαρξη εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής ή ψυχολόγου σε κάθε σχολική μονάδα, 

ώστε να συζητούν με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τα προβλήματα 

που παρουσιάζουν οι μαθητές και άλλες δυσκολίες και να δέχονται βοήθεια. 

(κ. Ελίνα, Σ.1). 

 

Θεωρώντας τα ζητούμενά τους συνολικά πια, σημειώνω πως η πλειοψηφία 

αναφέρθηκε σε προβλήματα και ελλείψεις που μόνον η πολιτεία με τους αρμόδιους 

φορείς μπορεί να καλύψει. Παραθέτω χαρακτηριστικά την πρόταση της κ. Κάτιας: 

 

Προσωπικά είμαι πρόθυμη, όπως και αρκετοί συνάδελφοι, αλλά δεν αρκεί 

μόνο η επιθυμία των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται και η αρωγή του κράτους (κ.  

Κάτια, Σ.3). 
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Οι εκπαιδευτικοί επομένως φαίνεται να νοιώθουν αβοήθητοι και να επιθυμούν 

την στήριξη και την ενίσχυση του κράτους τόσο για την επιμόρφωσή τους σε θέματα 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης όσο και σε πρακτικά θέματα υλικοτεχνικών υποδομών 

στα σχολεία καθώς και ευελιξίας στα αναλυτικά προγράμματα, όπως είπε η κ. Μυρτώ 

(Σ.4). 

Αντιλαμβάνομαι επομένως ότι η θετική άποψη των εκπαιδευτικών για την 

ανάπτυξη ενός πιο συμπεριληπτικού σχολείου για όλα τα παιδιά δεν μπορεί να 

πραγματωθεί με την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά θέτει προϋποθέσεις συνεργασίας 

και επιμόρφωσης. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών δεν είναι λοιπόν η κατάλληλη για 

την υλοποίηση της συμπερίληψης παρά την προθυμία τους. Στα πλαίσια αυτά και με 

την επιθυμία για εξέλιξη ως πρώτη αρχή ζητούν οι ίδιοι να καλύψουν την έλλειψη 

των ικανοτήτων τους με την συνεργασία των συνάδελφων κι όλων των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας με εξειδίκευση ή χωρίς στην ειδική εκπαίδευση. 

 

2.3. Πρακτικές συμπερίληψης που εφαρμόζουν ή προσπαθούν να υιοθετήσουν οι 

εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία τους: 

α) Συνεχής προσωπική ενίσχυση των μαθητών. 

Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και την κάλυψη των αναγκών των 

«διαφορετικών» μαθητών μέσα στην τάξη οι εκπαιδευτικοί της έρευνας ανέφεραν 

διάφορους τρόπους με χαρακτηριστικό πρώτο βήμα όλων την προσωπική προσέγγιση 

και ενίσχυση των μαθητών με όποιες δυσκολίες στη μάθηση. Παρουσιάζω μερικές 

σύντομες αναφορές για να δείξω πως όλοι φαίνεται να εκδηλώνουν την ίδια πρώτη 

προσέγγιση και στάση έναντι των μαθητών με δυσκολίες: 
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Προσπαθώ να τους ενθαρρύνω όταν διαπιστώνω την παραμικρή προσπάθεια 

βελτίωσης (κ. Μυρτώ, Σ.4). 

 

Οι μαθητές αυτοί, επειδή είναι συνήθως άτολμοι και με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση, χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση, ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (κ. Κάτια, Σ.3). 

 

Όλα αυτά τα παιδιά προσπάθησα να τα εμψυχώσω γιατί δεν είχαν 

αυτοπεποίθηση και ένοιωθαν μειονεκτικά…(κ. Ελίνα, Σ.1). 

 

Σημαντική ιδιαιτέρως φάνηκε να είναι η προσφορά της προσωπικής ενίσχυσης 

με την κ. Φαίη να την προσφέρει από την πρώτη κιόλας στιγμή, διότι όπως 

υποστήριξε, αν δημιουργήσει με τις καλές διαθέσεις των μαθητών ένα θετικό κλίμα 

στην τάξη, η συμπερίληψη κι η μάθηση θα είναι πιο εύκολες. Ανέφερε 

χαρακτηριστικά για μια περίπτωση συμπερίληψης παιδιού στην Α΄ Δημοτικού: 

 

…ήθελε να είσαι στοργική και φιλική μαζί του, να αισθάνεται δηλαδή ότι 

ηρεμεί…Μέσα στην τάξη προσπαθούσα να μην είναι το επίκεντρο και είναι 

δακτυλοδεικτούμενη από τα άλλα παιδιά…Βασικά πρώτα πρώτα… προσπαθώ 

να ενσωματώσω συναισθηματικά το κάθε παιδί…ώστε να υπάρχει καλή 

διάθεση. Γενικά πιστεύω ότι η καλή διάθεση των μαθητών μέσα στην τάξη 

είναι το άλφα και το ωμέγα. Από εκεί ξεκινάω (Σ.2).  

 

Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να παρουσιάσω και διάφορες, αντιτιθέμενες στα 

προηγούμενα, αναφορές που δείχνουν πως αυτή η προσωπική ενίσχυση συχνά 
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αλλάζει μορφή και γίνεται είτε υπερβολική ελαστικότητα είτε αδιαφορία. Σύμφωνα 

μάλιστα με τον κ. Νίκο η στάση αυτή μετατρέπεται συχνά σε ανοχή και επιείκεια (Σ.6) 

είτε και καλόπιασμα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει σχετικά και η κ. Ελίνα (Σ.1) εκ 

μέρους του εκπαιδευτικού προς το παιδί, που δυσκολεύεται. Παρουσιάζω σχετικά 

πως κατά την παρατήρησή μου σε ώρα διδασκαλίας του κ. Νίκου επιβεβαιώθηκε η 

θέση του αυτή, καθώς τον είδα να δείχνει ανοχή και να συγκρατεί τις αντιδράσεις του 

σε περίπτωση μαθητή που έκανε συνεχώς θόρυβο χτυπώντας με το πόδι του το θρανίο. 

Παρατήρησα πως δεν ήξερε πώς να αντιδράσει και μου είπε εξηγώντας μου την 

κατάσταση πως, όταν του φώναζε, την επόμενη ώρα συμπεριφερόταν χειρότερα για 

να μη δείξει στους υπόλοιπους πως υπέκυψε. Τον ανεχόταν δηλαδή μήπως 

σταματήσει μόνος. Τα υπόλοιπα παιδιά πάλι παραπονιόντουσαν για το τι θα γίνει, 

καθώς τα ενοχλούσε. Το αποτέλεσμα βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να 

δημιουργούνται αντιδράσεις από τα υπόλοιπα παιδιά που νοιώθουν πως αδικούνται, 

κάτι που τονίστηκε κι από την κ. Ελίνα. Ως παράδειγμα ανέφερε η ίδια για ένα 

παλαιότερο περιστατικό μαθητή τον οποίο αντιμετώπιζε με περισσότερη επιείκεια κι 

υπομονή: 

 

Οι υπόλοιποι μαθητές δυσανασχετούσαν…και η επιείκεια που έδειχνα 

κάποιες φορές προκαλούσε την οργή τους προς το πρόσωπό μου (Σ.1). 

 

Παραμένοντας λίγο στο σημείο αυτό θέλω να υπογραμμίσω τη δυσκολία και 

τη σύγχυση που φάνηκε από τα στοιχεία να ενέχει η πρακτική της προσωπικής 

ενίσχυσης, αν και χρησιμοποιείται συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με 

άλλες μεθόδους συμπερίληψης. Πιστεύω πως πρόκειται για μια πολύ αποτελεσματική 

τεχνική που συνάδει απόλυτα με την φιλοσοφία της συμπερίληψης δίνοντας έμφαση 
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στην ανθρώπινη πλευρά του μαθητή, αλλά συγχρόνως είναι και ένας τρόπος ένταξης 

τόσο προσωπικός που ενδέχεται να προκαλέσει παρεξηγήσεις και περιθωριοποιήσεις 

στην τάξη, αν δεν εφαρμοστεί όπως πρέπει. Η προσοχή με βάση τα δεδομένα πρέπει 

αρχικά να δοθεί στην ερμηνεία που οι παιδαγωγοί δίνουν στην προσωπική ενίσχυση 

των μαθητών, καθώς πολλές φορές συγχέουν την στήριξη με την ανοχή ή ακόμη και 

την εγκατάλειψη του μαθητή στην «γωνία» της αίθουσας για να έχει την «ησυχία» 

του. Ύστερα επιβάλλεται να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να υπάρχει 

ισορροπία στην τάξη και να προσφερθούν ίσες ευκαιρίες για ενίσχυση σε όλα τα 

παιδιά.  

 

β) Προσαρμογή διδακτικού πλάνου και διαμόρφωση ατομικών ασκήσεων στις 

ανάγκες και ικανότητες του εκάστοτε μαθητή. 

Από τα στοιχεία των συνεντεύξεων αντιλήφθηκα πως η πιο συνήθης πρακτική 

συμπερίληψης είναι για τους εκπαιδευτικούς η προσαρμογή του αναλυτικού 

προγράμματος στην εκάστοτε περίπτωση. Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό 

τρόπο και η διδασκαλία θα έπρεπε να είναι και διαφορετική για τον καθένα, αλλά 

αφού κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως προσπαθούν να 

προσαρμόζουν την ύλη και τη μέθοδο διδασκαλίας τους στις ανάγκες του καθενός. 

Παραδείγματος χάριν ο κ. Νίκος είπε για τους εκπαιδευτικούς:  

 

…θέτουν διδακτικούς στόχους λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε δυσκολία 

χωρίς να αποκλείουν κανέναν από την συνολική εργασία της τάξης…Έτσι 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας το αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται 

στις ανάγκες της τάξης και των συγκεκριμένων μαθητών (κ. Νίκος, Σ.6).  
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Πιο συγκεκριμένα, παρατηρώντας τον κ. Νίκο σε μάθημα της Ιστορίας κατάλαβα πως 

σε κάποιους μαθητές έθετε ερωτήσεις για το προηγούμενο μάθημα πιο εύκολες και 

πιο απλές όσο αναφορά το λεξιλόγιο, ενώ στα υπόλοιπα παιδιά χρησιμοποιούσε 

ορολογία (π.χ. λεηλάτησαν αντί κατέστρεψαν) και απαιτούσε να θυμούνται 

περισσότερες λεπτομέρειες. Την ίδια συνήθεια της απλοποίησης και αλλαγής των 

ακριβών οδηγιών του αναλυτικού προγράμματος είχε κατά την παράδοση 

φτιάχνοντας αντικρινούς πίνακες σε φυλλάδια που μοίραζε με δύο διατυπώσεις της 

ύλης (π.χ. μέτοικοι / μετανάστες οικονομικοί). Δεν άφηνε κάτι εκτός, απλά 

παρουσίαζε την ύλη με δυο τρόπους, όπου μπορούσε, και κυρίως με φυλλάδια που 

είχε φτιάξει από πριν, γιατί μες στο μάθημα δεν προλάβαινε, όπως είπε να καλύψει 

όλους. Στο μάθημα της Γλώσσας που επίσης παρακολούθησα τη διδασκαλία του η 

κατάσταση ήταν πιο δύσκολη, καθώς στην διδασκαλία του κείμενου και του 

λεξιλογίου του η συμπερίληψη ήταν εφικτή, ενώ για τη γραμματική δεν  άλλαξε κάτι. 

Μόνο για το σπίτι είχε φέρει ένα φυλλάδιο με δυο ασκήσεις, μια που θα κύκλωναν οι 

μαθητές το σωστό και μια που θα το έβρισκαν κλίνοντας μόνοι. Την πρώτη άσκηση 

δεν θα την έβαζε και καθόλου μου είπε, αλλά αναγκάζεται γιατί ξέρει πως μόνο αυτή 

μπορούν να κάνουν οι «αδύνατοι» μαθητές του και ένας που έχει δυσκολίες μάθησης. 

Για τους άλλους τουλάχιστον θεωρούσε πως θα λειτουργήσει ως ψυχολογική 

ενίσχυση για την επόμενη άσκηση. 

Αντίστοιχα και η κ. Ελίνα παρουσιάζεται να ακολουθεί πρακτική 

συμπερίληψης με προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες και δυνατότητες του 

μαθητή, επειδή κυρίως της είναι πιο δυνατό να το εφαρμόσει καθημερινά. Ανέφερε: 
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…η αφιέρωση χρόνου, ώστε να προσαρμόσει ο εκπαιδευτικός τις ασκήσεις 

στο επίπεδο του κάθε μαθητή, είναι ως απαραίτητο και πιο εφικτό σε 

καθημερινή βάση (Σ.1). 

 

Η προσαρμογή βεβαίως στις δυνατότητες των μαθητών προϋποθέτει και την 

αναδιαμόρφωση των ασκήσεων για τον καθένα ξεχωριστά σε αναλογία με τις 

ανάγκες και τις υπάρχουσες γνώσεις τους. Σε συνέχεια οι εκπαιδευτικοί μου 

ανέφεραν πως αλλάζουν και τον τρόπο ελέγχου εμπέδωσης της γνώσεως με εξέταση 

προφορική κι όχι γραπτή, όπου χρειάζεται, και πιο συγκεκριμένα με επιπλέον 

διευκρινήσεις, τις οποίες θεώρησε κυρίως απαραίτητες η κ. Μυρτώ (Σ.4). 

Όπως συμπεραίνω, οι παιδαγωγοί δίδουν κυρίως έμφαση όχι στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, αλλά στα μέσα με τα οποία το προσεγγίζουν, δηλαδή στις πρακτικές 

παρουσίασης, αφομοίωσης και αξιολόγησης της νέας γνώσης. Πιο συγκεκριμένα τα 

μέσα προσέγγισης της γνώσεως είναι αναγκαία και καθοριστικά για την κ. Μίνα, 

αλλά και βοηθητικά για την κ. Ελίνα που περιγράφει για τη συμπεριληπτική 

διδασκαλία της τα εξής: 

 

…θέτω ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας και συνήθως τις πιο εύκολες 

ερωτήσεις τις αφήνω να τις απαντούν οι μαθητές με δυσκολίες, ώστε να 

ενθαρρυνθούν…αν χρειαστεί απλοποιώ τη γνώση, φτιάχνω σχεδιαγράμματα 

στον πίνακα…(κ. Ελίνα, Σ.1). 

 

Σε συνάφεια σημειώνω πως και η κ. Φανή αλλάζει όποτε χρειάζεται ακόμη 

και τη σειρά της ύλης επιμένοντας στην επανάληψη των γνώσεων που θα χρειαστούν 

σε όλες τις τάξεις για να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά στο μάθημα και να 
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μην αποκόβονται τελείως όσοι δυσκολεύονται. Και η δική της μέθοδο περιλαμβάνει 

προσαρμογές της ύλης που διευκολύνουν τους μαθητές και είναι ανάλογες των 

δυνατοτήτων τους να ανταποκριθούν στη μάθηση. Για παράδειγμα λέει η κ. Φανή: 

 

Έχω επιλέξει να μην τους κάνω με τη σειρά τα πράγματα, αλλά αυτά που θα 

τα βρουν σε όλα τα σχολικά χρόνια…με βελάκια και ασκήσεις που 

καταλαβαίνουν…Υπογραμμίζουμε τα σημαντικότερα…Τους δίνω 

φυλλάδια…Με πολύ ξεκάθαρα λόγια. Αυτά που κάνουν και τα άλλα παιδιά, 

αλλά όχι τα δύσκολά (Σ.8).  

 

Τέλος, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη πως ο χρόνος 

είναι ένα ακόμη μέσο που πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών, καθώς 

αρκετοί χρειάζονται διπλάσιο χρόνο από τους συμμαθητές τους για να κατανοήσουν 

μια πληροφορία, να την επεξεργαστούν και να απαντήσουν σε μια ερώτηση. 

Δήλωσαν σχετικά μερικοί: 

 

 Περιμένω αρκετό χρόνο, ώστε να απαντήσουν (κ. Κάτια, Σ.3). 

 

Να του δίνεις χρόνο να απαντάει (κ. Φαίη, Σ.2). 

 

Ενώ την αύξηση του χρόνου παραμονής σε κάποιες ενότητες αναλόγως των αναγκών 

της τάξης και των περιπτώσεων προτείνει η κ. Ελίνα με τα εξής λόγια: 

 

 Αν υπάρχει χρόνος, αφιερώνω περισσότερες από μια διδακτικές ώρες στην 

ανάλυση του μαθήματος (Σ.1). 
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Όσο αναλύω τα δεδομένα περί της προσαρμογής της διδασκαλίας και 

μάθησης στις ανάγκες των μαθητών κατανοώ όλο και περισσότερο πως η 

συμπερίληψη για τους εκπαιδευτικούς δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ως 

εντεταλμένοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν, αλλά αντιθέτως είναι μια νέα θεώρηση 

της εκπαίδευσης και των σκοπών της. Τίποτα δεν γίνεται λοιπόν να επιτευχθεί αν δεν 

συνεργαστούν όλοι και κυρίως ο δάσκαλος με το μαθητή. Η συμπερίληψη δεν είναι 

ένα μάθημα που πρέπει οι μαθητές να μάθουν, δεν επιβάλλεται, αλλά όπως φαίνεται 

προσαρμόζεται στις συνθήκες και στις ανάγκες όσων επιθυμούν να τη βιώσουν. Για 

αυτό και ο εκπαιδευτικός αλλάζει τη στάση του απέναντι στον κάθε μαθητή, 

προσαρμόζει το γνωστικό αντικείμενο, τα εργαλεία μάθησης, όπως τις ασκήσεις και 

αναδιαμορφώνει το όλο κλίμα της τάξης, γιατί η συμπερίληψη είναι ένα δημιουργικό 

αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας και δεν υπάρχει από πριν για να την 

τοποθετήσουμε απλά στην αίθουσα.  

 

γ) Η υποστήριξη της διδασκαλίας σε ομάδες και η ταυτόχρονη αποφυγή υλοποίησή 

της στη σχολική αίθουσα. 

Από όλες τις πρακτικές συμπερίληψης μαθητών που έχουν χαρακτηριστεί ως 

«διαφορετικοί», λόγω κάποιων μαθησιακών δυσκολιών, ειδικών αναγκών ή άλλων 

συμπεριφορικών διαταραχών, οι εκπαιδευτικοί μου ανέφεραν εκδηλώνοντας 

ιδιαίτερη συμπάθεια προς αυτή την πρακτική δημιουργίας ομάδων εργασίας μέσα 

στην τάξη. Παρά όμως τη θετική τους στάση προς τον τρόπο αυτό διδασκαλίας 

παρατήρησα από τα δεδομένα και τα περιστατικά που μου ανέφεραν πως η 

υλοποίηση της ιδέας στην σχολική αίθουσα δε γίνεται τόσο συχνά, αν και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκε με την έκφρασή τους να θεωρούν τη συχνότητα ικανοποιητική, 
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πιστεύοντας μάλιστα πως είναι ένα θετικό αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου 

λειτουργίας του σχολείου. Παραθέτω σχετικό παράδειγμα αναφοράς από την κ. Ελίνα: 

 

Οι εργασίες σε ομάδες είναι μία πρακτική που μου αρέσει πολύ και την 

εφαρμόζω μία φορά το τετράμηνο μαζί με εκπόνηση εργασίας. Μια χρονιά σε 

τμήμα της Α΄ Λυκείου δίδασκα Λογοτεχνία και στη θεματική ενότητα «Τα 

φύλα στη Λογοτεχνία» οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και παρουσίασαν 

μέσα στην τάξη τις εργασίες τους. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές της κάθε 

ομάδας ανήκαν σε διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο… Ωστόσο, υποψιάστηκα 

ότι μαθητές με δυσκολίες μάθησης ίσως περιθωριοποιήθηκαν από τους 

συμμαθητές τους στις συναντήσεις τους εκτός τάξης για την πραγματοποίηση 

της εργασίας. Ε, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν πάντοτε τα παιδιά να 

εργαστούν σε ομάδες ούτε να διδαχθούν το μάθημα εκτός σχολικής τάξης. 2-3 

φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μπορεί να εφαρμοστεί, ανάλογα 

και με το γνωστικό αντικείμενο. Κάποια στιγμή γίνεται κουραστικό από τους 

υπόλοιπους μαθητές ή η ώρα για χαλάρωση και παιχνίδι (κ. Ελίνα, Σ.1). 

 

Τη δυσκολία βέβαια λειτουργίας ομάδων σημείωσαν κι άλλοι με ορισμένους 

να αιτιολογούν την αρνητική τους θέση προς τη δημιουργία ομάδων στην τάξη. 

Αναλυτικότερα η κ. Φανή παρουσιάζει ως αιτία το πρόβλημα ύπαρξης υπερβολικού 

αριθμού μαθητών μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας, δυσκολία που είχε επισημάνει 

και ο κ. Νίκος, ο οποίος όμως προέβη κατά την παρατήρησή μου στην τάξη του σε 

μια συμβιβαστική λύση δίδοντας εργασίες για το σπίτι στους μαθητές φτιάχνοντας όχι 

ακριβώς ομάδες αλλά ζευγάρια, ανά θρανίο. Αυτό το εφάρμοσε στο μάθημα της 
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Ιστορίας, ενώ στη Γλώσσα όπως μου εξήγησε μετά, δε γίνεται, γιατί ο καθένας πρέπει 

να μαθαίνει μόνος τη γραμματική. 

Πάντως, στάση ανάλογη με του κ. Νίκου δικαιολογεί και επικροτεί με την 

άποψή της η κ. Φανή, που δεν πιστεύει στη δυνατότητα εφαρμογής της διδασκαλίας 

σε ομάδες με την παρουσία ενός μόνο εκπαιδευτικού, καθώς οι ανάγκες των ομάδων 

μιας πολυπληθούς τάξης, όπως αυτές του ελληνικού σχολείου, δεν είναι εφικτό να 

καλυφθούν με τον υπάρχοντα μόνον παιδαγωγό. Συγκεκριμένα σημείωσε: 

 

Η συμπερίληψη είναι καλή, αλλά σε ομαδοσυνεργατική μέθοδο πρέπει να 

είναι λίγα τα παιδιά, άμα είναι τριάντα δε γίνεται. Θα έπρεπε να ήταν τρεις οι 

καθηγητές για να λέμε ότι προλαβαίνουν να καλύψουν τις ανάγκες σε τόσες 

ομάδες… Ο ένας να προλάβει να καλύψει σε ποιόν τι; (κ. Φανή, Σ.8). 

 

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες πραγματικής συμπερίληψης όλων των μαθητών 

στις ομάδες και παρά την αραιή συχνότητα με την οποία επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί 

την συγκεκριμένη πρακτική, σημειώθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους πως είναι 

αποτελεσματική με δυνατότητα να εντάξει τον κάθε μαθητή όχι μόνο στην ομάδα 

εργασίας, αλλά στη μάθηση γενικότερα και στην κοινωνική δράση. Η κ. Κάτια 

ανέφερε με έμφαση: 

 

Όσες φορές τους συμπεριλαμβάνω (τους μαθητές που έχουν κριθεί ως να 

έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες) σε ομαδοσυνεργατικές εργασίες, έχω 

παρατηρήσει ότι αποδίδουν, καθώς αισθάνονται χρήσιμοι προσφέροντας στην 

ομάδα (κ. Κάτια, Σ.3). 
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Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της κ. Κάτιας πως η μάθηση σε ομάδες είναι 

αποτελεσματική για την επιτυχή συμπερίληψη των μαθητών, γεννά απορίες το 

γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί δεν υιοθετούν την πρακτική αυτή με εφαρμογή της σε 

συχνότερη βάση. Βεβαίως με μια προσεκτικότερη θεώρηση των δεδομένων, γίνεται 

φανερό πως οι πιέσεις για κάλυψη της ύλης του μαθήματος σε ορισμένα χρονικά 

πλαίσια και η μορφή των παλαιών αναλυτικών προγραμμάτων που δεν είναι 

βασισμένα στην συνεργατική μάθηση δίδουν μια, έστω και επιφανειακή, απάντηση 

στο ερώτημα. Ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές σημειώνεται στα δεδομένα από τους 

εκπαιδευτικούς ότι δεν γνωρίζουν να λειτουργούν σε ομάδες και η συμπεριληπτική 

πρώτη συμμετοχή τους σε ομάδα πολλές φορές ακολουθείται από μια άρση της 

μαθησιακής αξίας της πρακτικής μετατρέποντάς την σε ώρα διασκέδασης για αυτούς.  

 

δ) Σύνδεση της νέας γνώσης με την καθημερινότητα. 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας υποστήριξαν στις συνεντεύξεις πως για να 

συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές στη μάθηση πρέπει η γνώση να δοθεί σε σύνδεση 

με τα ενδιαφέροντά τους, τις καθημερινές δράσεις τους και να έχει βιωματικό 

χαρακτήρα για να αφομοιωθεί γρήγορα και να μην ξεχαστεί, όπως συμβαίνει και με 

τους υπόλοιπους μαθητές.  Η βιωματική διδασκαλία όμως όπως κατανόησα με τα 

στοιχεία που μου έδωσαν για άλλους εκπαιδευτικούς έγκειται στην απλή αναφορά 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών σε κάθε νέο γνωστικό στοιχείο (κ. Μυρτώ, Σ.4), 

και για άλλους -για τη μειοψηφία- πραγματοποιείται με επισκέψεις σε μουσεία, με 

διδασκαλία γενικότερα εκτός του σχολείου σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (κ. Φαίη, 

Σ.2) ή με πειράματα σε εργαστήρια (κ. Μίνα, Σ. 7). Χαρακτηριστικά είπε η τελευταία: 
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Συμπεριλαμβάνω τη βιωματική διδασκαλία, επισκέψεις, διδασκαλία εκτός, 

πειράματα…το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ο στόχος, αλλά το μέσον είναι 

υπόθεση των αναγκών της τάξης (Σ.7).  

 

Συγκεκριμένο μάλιστα περιστατικό που ενισχύει την άποψη πως η 

συμπερίληψη μπορεί να πραγματωθεί ευκολότερα εκτός τάξης, όταν μάλιστα έχει 

αλλάξει και ο τρόπος μάθησης εντός, παρουσίασε η κ. Φαίη. Αναφέρω εδώ πως μου 

είχε πει προηγουμένως ότι στην τάξη της υπάρχουν πάντα βιβλία. Είχε μάλιστα 

ζητήσει στην αρχή της χρονιάς από τους ίδιους τους μαθητές να τα φέρουν και τώρα, 

όταν κάποιος μαθητής με κάποιες δυσκολίες στην προσαρμογή κουράζεται, του 

επιτρέπει να διαλέξει ένα βιβλίο και να παραμείνει στην αίθουσα μελετώντας το. Με 

την πρακτική αυτή θεωρεί ότι μπορεί και συμμετέχει κι αυτός με τον τρόπο του στην 

δράση της τάξης και να μην παραμένει αδρανής περιμένοντας το κουδούνι. Στη 

συνέχεια λοιπόν μου παρουσίασε πως αυτό βοήθησε και τη μάθηση εκτός τάξης: 

 

Στην εκδρομή που πάμε παρατηρώ πως το παιδί (ο Βασίλης, ένας μαθητής με 

δυσκολίες) μπορεί να ανταπεξέρχεται καλύτερα σε όλες τις δεξιότητες και να 

βλέπει τι γίνεται…όπως τα άλλα παιδιά…και τώρα που πήγαμε επίσκεψη στη 

βιβλιοθήκη του δήμου όση ώρα ήμασταν μέσα, το παιδί είχε μπει στο νόημα 

της βιβλιοθήκης και έψαχνε βιβλία και καθόταν και διάβαζε από μόνο του 

χωρίς παρότρυνση…ένοιωσε άνετα, αλλά το ίδιο κάνει και μες στην 

τάξη…είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει (Σ.2). 

 

Βέβαια, όσο και να θέλουν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν μεθόδους 

μάθησης εκτός σχολείου, το πρόβλημα με τον εγκλωβισμό της μάθησης στα όρια της 
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τάξης παραμένει εμποδίζοντας την όποια επιθυμία των εκπαιδευτικών να διδάξουν 

και σε άτυπα περιβάλλοντα ή και των ίδιων των διευθυντών να οργανώσουν μια 

πρώτη επαφή των μαθητών με την κοινωνία μέσω εκδρομών ή επισκέψεων σε 

πολιτιστικούς χώρους. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε από την κ. Φανή: 

  

Είμαι σε ένα χωριό…δεν έχουμε κονδύλια ούτε για εκδρομή ούτε για τίποτα. 

Ούτε μουσεία υπάρχουν εδώ. Η μάθηση αυτή είναι εκτός 

πραγματικότητας…θέλουμε για να πάμε εκδρομή άδειες από 

περιφέρειες…χώρια τα χρήματα. Η γραφειοκρατία δε μου δίνει τη δυνατότητα 

να πω πως την ιστορία σήμερα θα την κάνω στο μουσείο (Σ.8). 

 

Επομένως, σύμφωνα με τα δεδομένα η σύνδεση της μάθησης με τα 

ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα του παιδιού με κάποιες αναφορές για σύνδεση 

ή εφόρμηση στη νέα ύλη είναι πολύ πιο εύκολη και διαχειρίσιμη από τους 

εκπαιδευτικούς. Αντιθέτως, η μεταφορά της μάθησης εκτός του σχολικού χώρου 

δημιουργεί προβλήματα ελέγχου, αλλά κυρίως καθίσταται αδύνατη λόγω της 

κουλτούρας του σχολείου και των ιθυνόντων να κρατούν τη διδασκαλία περιορισμένη 

στα στενά όρια του σχολικού κτιρίου. Κανείς δεν υποστηρίζει μια τέτοια προσπάθεια 

και κυρίως η πολιτεία που δεν χρηματοδοτεί τη μεταφορά των μαθητών, ούτε 

εισιτήρια τους σε πολιτιστικούς χώρους για εκπαιδευτικές εκδρομές. Ας σημειωθεί 

τέλος εδώ πως ακόμη και μια απλή επίσκεψη σε μουσείο είναι σχεδόν αδύνατη σε 

σχολεία απομεμακρυσμένων περιοχών. Σύμφωνα λοιπόν με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών δεν είναι εφικτή μια πιο συμπεριληπτική δική τους διδασκαλία εκτός 

σχολείου, διότι η ίδια η πολιτεία δεν έχει συμπεριλάβει όλα τα σχολεία στην παροχή 

ίσων ευκαιριών για μάθηση βιωματική σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.  
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ε) Συμπερίληψη στη μάθηση με τη συμβολή των τεχνολογικών μέσων. 

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε κατά τις συνεντεύξεις από μερικούς εκπαιδευτικούς 

πως η χρήση τεχνολογικών μέσων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διδασκαλία 

των παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να 

καλύψουν αδυναμίες και να διευκολύνουν την αφομοίωση της νέας γνώσης. Με τον 

τρόπο αυτό οι μαθητές συμπεριλαμβάνονται πιο εύκολα και πιο σύντομα στην 

σχολική τάξη με τα υπόλοιπα παιδιά χωρίς να στιγματίζονται από αδυναμίες, 

ελλείψεις ή καθυστερήσεις. Ανέφερε η κ. Ελίνα: 

 

…χρησιμοποιώ εποπτικά μέσα (videos, μουσική κλπ.) και θεωρώ ότι  τα 

παιδιά με δυσκολίες ανταποκρίνονται περισσότερο…(Σ.1). 

 

Παρόλα αυτά υπογραμμίζω πως τα νέα τεχνολογικά μέσα παρουσιάζονται στα 

δεδομένα που συνέλεξα ως βοηθητικά εργαλεία για να μεταφέρουν τη γνώση 

αυτόματα προσαρμοσμένη σε κάθε ανάγκη, αλλά όχι ως τρόπος διδασκαλίας 

αυτούσιος. Συγκριμένα, η κ. Φανή είπε πως χρησιμοποιεί τον projector για να 

προβάλλει στους μαθητές κατά τη διδασκαλία δύο παράλληλους πίνακες με 

σχεδιαγράμματα του μαθήματος, μία με εύκολο λεξιλόγιο για κατανόηση από τους 

αδύναμους μαθητές και μια με πιο πολύπλοκη ορολογία για τους προχωρημένους. 

Όλοι λοιπόν διδάσκονταν το ίδιο μάθημα με διαφορετικά λόγια την ίδια στιγμή (Σ.8). 

Τη λειτουργία όμως των εποπτικών και άλλων τεχνολογικών μέσων δεν τη 

γνωρίζουν όλοι με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τη χρήση τους, όπως ο κ. Νίκος που 

προτίμησε να κάνει το ίδιο με τους δύο πίνακες αλλά στον απλό πίνακα της τάξης 

γράφοντας εκείνη τη στιγμή και χάνοντας χρόνο. Η χρήση της τεχνολογίας ωστόσο 
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θα άλλαζε κατά πολύ την αποδοτικότητα της διδασκαλίας του και το βαθμό επιτυχούς 

συμπερίληψης όλων των μαθητών σε αυτή. Σύμφωνη με τα οφέλη των νέων μέσων 

παρουσιάζεται η κ. Μίνα λέγοντας πως χρησιμοποίει τα διάφορα μέσα που της 

παρέχει το σχολείο αιτιολογώντας πως ωφελούν το έργο της. Χαρακτηριστικά 

ανέφερε: 

 

Η τεχνολογία παρέχει περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, αλλά και 

εξατομίκευση (Σ.7). 

 

και πρότεινε τη χρήση δύο εργαλείων ως τα πλέον βοηθητικά: 

 

Διαδραστικός ή προβολικός (πίνακας) και κατάλληλα λογισμικά είναι 

ιδιαίτερα βοηθητικά (Σ.7). 

 

Αναλύοντας τα στοιχεία μου κανείς εκπαιδευτικός από όσους ανέφεραν την 

τεχνολογία δεν αμφισβήτησε τη συνεισφορά της. Ωστόσο μερικοί τόνισαν την 

έλλειψη εποπτικών μέσων και τεχνικών υλικών, γεγονός για το οποίο θεώρησαν 

υπεύθυνη την πολιτεία. Στα λεγόμενα πολλών θεωρώ ότι είναι έντονο ένα αίσθημα 

εγκατάλειψης από το κράτος και μιας ευθύνης να ανταποκριθούν μόνοι χωρίς καμιά 

βοήθεια. Η τεχνολογία φαίνεται πως θα αποτελούσε γι αυτούς ένα πολύτιμο εργαλείο, 

όχι λύση, όπως είπαν αλλά όργανο διδακτικό κατάλληλο να προσαρμόσει τη γνώση 

στις ανάγκες του μαθητή και να μετατρέψει την όλη διαδικασία σε ευχάριστη 

συνεργασία και για το λόγο αυτό στη συνέχεια αιτήθηκαν την κάλυψη αυτής της 

ανάγκης. 
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2.4. Δυσκολίες και εμπόδια που δυσχεραίνουν την εφαρμογή συμπεριληπτικών 

πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς: 

α) Η έλλειψη χρόνου και η αναγκαστική κάλυψη μεγάλου όγκου ύλης. 

Από τα δεδομένα της έρευνας καταλαβαίνω πως ο χρόνος προκαλεί άγχος 

στους εκπαιδευτικούς, καθώς καλούνται να διδάξουν μεγάλο όγκο ύλης σε 

περιορισμένο διάστημα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η προσωπική ενίσχυση και η 

εξειδικευμένη προσέγγιση της γνώσεως για κάθε παιδί αποτελεί πρόβλημα 

ενοχλητικό που δε μπορούν να λύσουν, αφού συγχρόνως ελέγχονται αυστηρά από 

τους αρμοδίους. Με τον τρόπο αυτό βέβαια οι «ίσες ευκαιρίες» παραμένουν στη 

σκέψη και η πρακτική εφαρμογή τους στην τάξη θεωρείται πολυτέλεια με 

αποκορύφωμα την περιθωριοποίηση όσων «διαφέρουν». Χαρακτηριστικά αναφέρει η 

κ. Μίνα για τα παιδιά που χρειάζονται διαφορετική διδακτική προσέγγιση: 

 

Ναι έχουν ίδια δικαιώματα, αλλά μάλλον όχι ίσες ευκαιρίες με όλα τα παιδιά, 

καθώς η ιδιαιτερότητά τους δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη εξέλιξη 

του μαθήματος και αφού ο χρόνος τρέχει, είναι πιο εύκολο να παραμεριστούν 

(Σ.7). 

 

Σε συμφωνία με την παραπάνω εκπαιδευτικό έρχονται και τα λόγια της κ. 

Κάτιας που προσδιορίζει τα προβλήματα που προκύπτουν στην Συμπερίληψη σε 

σχέση με τον ρυθμό του μαθήματος. Παραθέτω τα λόγια της αντιπροσωπευτικά όλων 

των σχετικών απόψεων των εκπαιδευτικών για την επιρροή του χρόνου στην 

εφαρμογή της συμπερίληψης και αντιστρόφως: 
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Τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο, οπότε αφενός δε μπορούν να 

παρακολουθήσουν εύκολα το ρυθμό της τάξης και αφετέρου οι υπόλοιποι 

μαθητές καθυστερούν ως προς την προσπέλαση της ύλης (Σ.3). 

 

Η συσχέτιση αυτή του προβλήματος με την έλλειψη χρόνου έγκειται κυρίως 

στο ό,τι τα παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση, όπως επισημάνθηκε κι από κ. Μυρτώ, 

δεν ανταποκρίνονται με την ίδια ταχύτητα στις γνωστικές πληροφορίες και πολλές 

φορές έχουν ανάγκη επιπλέον στοιχείων ή απλοποιήσεων. Ανέφερε συγκεκριμένα: 

 

… χρειάζονται επιπρόσθετες διευκρινήσεις και έχουν απορίες σε θέματα που 

για την πλειοψηφία της τάξης θεωρούνται αυτονόητα (Σ.4).  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να παραθέσω τα στοιχεία που έχουν άμεση 

αλληλεπίδραση με το χρόνο, τη λειτουργία του και διαχείρισή του στη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση και αυτά δεν είναι άλλα παρά όσα είπαν οι εκπαιδευτικοί 

για το προκαθορισμένο από το Υπουργείο αναλυτικό πρόγραμμα και τον όγκο της 

ύλης που ζητείται να καλυφθεί μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων ωρών. Η κ. Μάγδα 

μου δήλωσε κατηγορηματικά πως στην πράξη δε μπορεί να εφαρμόσει πάντα αυτές 

τις συμπεριληπτικές πρακτικές στο αναλυτικό πρόγραμμα, διότι, όπως συμπληρώνει 

σε άλλο σημείο, ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Είπε συγκεκριμένα: 

 

πρόβλημα δημιουργούν τα πιεστικά χρονικά πλαίσια για να βγει η 

απαιτούμενη ύλη που δεν δίνει την πολυτέλεια να ασχοληθεί ένας 

εκπαιδευτικός όπως χρειάζεται με τα παιδιά… (Σ.5). 
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Επομένως, ο μεγάλος όγκος της ύλης και το δύσκαμπτο αναλυτικό πρόγραμμα 

καθίσταται εμπόδιο στην εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών και για τους 

παιδαγωγούς, ενώ προσέθεσε η κ. Ελίνα πως ο περιορισμός αυτός κρατά τη μάθηση 

δέσμια σε παλιά στερεότυπα διδασκαλίας, ιδιαίτερα συντηρητικά για τα πλαίσια της 

συμπερίληψης. Χαρακτηριστικά τόνισε: 

 

…ο όγκος ύλης δεν αφήνει περιθώρια δημιουργικότητας και οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (Σ.1). 

 

Δεν είναι πιστεύω ακριβώς η έλλειψη χρόνου το εμπόδιο μιας πιο συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσα το θέμα έγκειται 

περισσότερο στη μη αναπροσαρμογή της ύλης στο χρόνο που δίδεται για διδασκαλία. 

Μια τέτοια σκέψη επιβεβαιώνουν και οι αναφορές των εκπαιδευτικών στο πρόβλημα 

χρόνου πάντα σχεδόν σε συνδυασμό και αλληλεξάρτηση με τον όγκο ύλης και το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Αν προσδιοριστούν σε νέα βάση οι ενότητες του αναλυτικού 

προγράμματος, οι στόχοι και το πλάνο της διδακτικής ώρας με προϋποθέσεις και 

θέσεις συμπεριληπτικές για τη μάθηση και την εκπαίδευση γενικότερα, εκτιμώ πως ο 

χρόνος δε θα αποτελεί πρόβλημα. Στην παρούσα κατάσταση όμως είναι λογικό οι 

εκπαιδευτικοί να πιέζονται να ανταποκριθούν, καθώς καλούνται σε μια ώρα να 

πραγματώσουν διδασκαλία και παραδοσιακού τύπου για την κάλυψη της ύλης με τον 

στερεότυπο τρόπο και να γίνουν πιο συμπεριληπτικοί για να οδηγήσουν όλους τους 

μαθητές στη συμμετοχή. Ο χρόνος επομένως δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως 

μεμονωμένο εμπόδιο για τη συμπερίληψη αλλά σε συσχέτιση με την ύλη και τους 

διδακτικούς στόχους του υπάρχοντος προγράμματος.  
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β) Η έλλειψη στήριξης από την πολιτεία με επιμόρφωση και κατάλληλες υποδομές 

στα σχολεία. 

Ως στοιχείο βασικό των δεδομένων που συνέλεξα θεωρώ την εκδήλωση 

ανησυχίας των εκπαιδευτικών για την εν τέλει αδυναμία συμπερίληψης όλων των 

μαθητών στη διδασκαλία και μάθηση του σημερινού σχολείου. Η αγωνία αυτή 

φαίνεται από τα λεγόμενά τους να έχει την πηγή της στην εγκατάλειψη και την 

απουσία στήριξης του έργου τους από το κράτος και τους αρμόδιους φορείς. Οι 

εκπαιδευτικοί μου παραπονέθηκαν επανειλημμένως για την απουσία γνώσης και 

ενημέρωσή τους για την Συμπερίληψη και τις πρακτικές της. Για παράδειγμα η κ. 

Ελίνα και η κ. Μυρτώ σημειώνοντας την επιθυμία τους να προωθήσουν τη 

συμμετοχή των μαθητών υπογράμμισαν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν λόγω της 

απουσίας των κατάλληλων γνώσεων. Είπαν συγκεκριμένα: 

 

Προσωπικά δεν έχω λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση, ώστε να 

αντιμετωπίσω παιδιά με ειδικές ανάγκες (Σ.1)  

 

Σίγουρα υπάρχει διάθεση να βοηθήσω τα παιδιά, χρειάζομαι όμως την 

ανάλογη ενημέρωση (Σ.4). 

 

Το διδακτικό λοιπόν προσωπικό, πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί, πως δεν έχει την 

στήριξη της πολιτείας. Ωστόσο, κατέγραψα πως κατά τη γνώμη τους οι αρμόδιοι 

ξέχασαν και το ίδιο το σχολείο, το οποίο έχει εγκαταλειφτεί να λειτουργεί με τις 

παλαιές υποδομές του και τα ελλιπή του μέσα. Προϋπόθεση για την επιτυχή 

εφαρμογή της Συμπερίληψης φαίνεται λοιπόν από τα δεδομένα να αποτελεί κατά τους 

εκπαιδευτικούς η μέριμνα της πολιτείας για το σχολείο και της δομές του με κάλυψη 
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των ελλείψεων, όπως προανέφερα, σε υλικοτεχνική υποδομή (Σ.4), όπως υπολογιστές, 

λογισμικά, διαδραστικοί πίνακες (Σ.7). Επιπρόσθετα ανέφερε και η κ. Κάτια τα εξής: 

 

…δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές από το κράτος...έλλειψη καθηγητών 

ειδικής αγωγής…έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών…Χρειάζεται η αρωγή του 

κράτους (Σ.3). 

 

Με την δήλωση αυτή η εκπαιδευτικός προσδιορίζει την ανάγκη κάλυψης της 

εκπαίδευσης όχι μόνο σε υλική βοήθεια, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό, με την κ. 

Ελίνα μάλιστα να συμφωνεί λέγοντας πως χρειαζόταν ειδικό παιδαγωγό για να 

επικοινωνήσει με το αυτιστικό παιδί μέσα στην τάξη, αλλά και κάθε παιδί με 

δυσκολίες πιστεύει πως είναι πιο αποτελεσματικό να έχει έναν προσωπικό 

εκπαιδευτικό να το κατευθύνει στο μάθημα (Σ.1). Την παραπάνω άποψή της 

δικαιολογεί η εκπαιδευτικός με τη θέση της περί παραμερισμού των υπολοίπων 

παιδιών στην προσπάθεια προσωπικής ενίσχυσης των παιδιών που δυσκολεύονται. 

Λέει χαρακτηριστικά: 

  

Το αρνητικό που εντοπίζω με τη συνεκπαίδευση είναι ότι υπάρχει το 

ενδεχόμενο ο εκπαιδευτικός να παρασυρθεί και να δώσει περισσότερο την 

προσοχή του είτε στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και να χάσει τον 

έλεγχο της τάξης ή να τα παραμελήσει εντελώς και να ασχοληθεί μόνο με 

συγκεκριμένους μαθητές (Σ.1). 

 

Τα κυριότερα εμπόδια επομένως προέρχονται από την αδυναμία των 

εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν μόνοι, χωρίς στήριξη, μια πιο συμπεριληπτική 
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προσέγγιση των μαθητών του σχολείου και την γνώσης που τους προσφέρεται. Κι 

ενώ η βασική πηγή βοήθειας όπως παρουσιάζεται στα δεδομένα μου είναι η ίδια η 

πολιτεία, οι παιδαγωγοί θεωρούν πως τους έχει απομονώσει σε μια μορφή εργασίας 

μη δημιουργική και υπόλογη στο σύστημα που δεν εξελίσσεται πάντα συγχρόνως με 

την κοινωνία. Μόνο αίτημα λοιπόν όλων είναι η κρατική ενίσχυση, η ενημέρωση, η 

επιμόρφωση για να ξέρουν τι μπορούν να κάνουν και με ποιους τρόπους, ώστε να 

συμπεριληφθούν οι μαθητές αλλά και οι ίδιοι, ακόμη και η πολιτεία, στην εκπαίδευση.  

 

γ) Η ύπαρξη δύο σχολικών κοινωνιών χωρίζει συγχρόνως και τα παιδιά σε δύο 

ομάδες ικανοτήτων και ευκαιριών. 

Οργανώνοντας τα δεδομένα μου αντιλαμβάνομαι ότι οι ελλείψεις και οι 

ανάγκες του σχολείου συγχέουν τις σκέψεις των εκπαιδευτικών περί συμπερίληψης 

και τους ωθούν στην επιλογή των ειδικών σχολείων/τμημάτων για ορισμένα παιδιά 

κατηγοριοποιώντας τα και περιθωριοποιώντας τα. Εκθέτω αντιπροσωπευτικά σχετική 

άποψη της κ. Ελίνας: 

Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και εδικά σχολεία ή τμήματα ένταξης στα γενικά 

σχολεία ή προγράμματα συνδιδασκαλίας… Κι αυτό στην Ελλάδα δεν είναι 

ιδιαίτερα αναπτυγμένο. Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα αναπηρίας πρέπει 

να φοιτούν σε ειδικά σχολεία, καθώς δεν υπάρχουν υποστηρικτικές δομές στα 

γενικά σχολεία (Σ.1). 

Η αιτία που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν στην δυνατότητα 

συμπερίληψης όλων είναι, όπως φάνηκε και παραπάνω από τα στοιχεία, η απουσία 

των κατάλληλων γνώσεων για την αντιμετώπιση των «διαφορών» στη μάθηση. Γι 
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αυτό και αρκετοί εκπαιδευτικοί πρότειναν την ύπαρξη ειδικών σχολείων ως λύση 

μάλιστα επιβοηθητική για τα παιδιά. Ανέφερε ενδεικτικά η κ. Μυρτώ: 

…για περιπτώσεις παιδιών με σοβαρότερα προβλήματα που απαιτούν τη 

συμβολή ειδικών επιστημόνων και παιδαγωγών, οι οποίοι διαθέτουν 

εξειδικευμένες γνώσεις και μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο σωστά και 

αποτελεσματικά αυτές τις περιπτώσεις (Σ.4). 

Άλλοι πάλι εκπαιδευτικοί προχωρούν στον διαχωρισμό και την 

κατηγοριοποίηση των παιδιών, όχι όμως μόνο με βάση των προσωπικών ικανοτήτων 

τους και της συγκεκριμένης αδυναμίας τους, όπως έκαναν η κ. Ελίνα και η κ. Μάγδα, 

που επίσης θεώρησαν απαραίτητα τα ειδικά σχολεία συγκεκριμένα για μαθητές με 

τύφλωση, κώφωση ή βαριά νοητική στέρηση (Σ.5). Η ρατσιστική μη συμπεριληπτική 

πρόταση περί χωριστής εκπαίδευσης έγινε εδώ από άλλους σε σχέση με τα μαθήματα 

και τη δυσκολία του κάθε γνωστικού αντικειμένου, άποψη που και πρακτικά στήριξε 

ο κ. Νίκος με την συμπεριληπτική στάση του στο μάθημα της Ιστορίας αλλά όχι της 

Γλώσσας που θεωρεί βασικότερο. Σύμφωνη με την παραπάνω άποψη εμφανίστηκε 

και η κ. Κάτια με τα εξής λόγια: 

Στα βασικά μαθήματα πρέπει να υπάρχουν ειδικές τάξεις, ώστε να γίνεται πιο 

εύκολα η κατάκτηση του γνωστικού αντικείμενου (Σ.3).  

Η ύπαρξη ωστόσο διττής εκπαίδευσης και μονάδων μάθησης δεν αποτελεί την 

πλέον αποτελεσματική συμπεριληπτική πρακτική, όσο και να θεωρείται κατάλληλη 

από τους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό προτάθηκε ως λύση η συνεργασία, όπως 

παρουσίασα και προηγουμένως, για την οποία όμως υπήρξαν και αναφορές που 

δείχνουν πόσο ανέφικτη είναι σε ένα σχολείο ανταγωνιστικό. Το πρόβλημα εξέθεσαν 
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οι εκπαιδευτικοί με αντιπροσωπευτική αναφορά εκείνη της κ. Φαίης. Είπε 

χαρακτηριστικά: 

 

Οι γονείς ενός παιδιού έχουν φέτος εκφράσει πως το παιδί φέτος είναι πολύ 

ευχαριστημένος με το σχολείο του και γελάει κι έρχεται χαρούμενος. Λοιπόν, 

βλέπω πως η αντίδραση των δασκάλων είναι ότι το παιδί που παλιά 

δημιουργούσε προβλήματα είναι καλύτερα, γιατί μεγάλωσε. Ότι δηλαδή δε 

μπορεί να ισχύει ότι το πήρες εσύ και ίσως έγινε καλύτερο. Γιατί αυτό δεν 

υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί ένας άλλος συνάδελφος…Γιατί έτσι είναι. 

Γιατί η κουλτούρα του σχολείου είναι ανταγωνιστική. Γιατί τι έκανε αυτός 

που δεν έκανα εγώ πέρσι! (Σ.2) 

Συμπλήρωσε μάλιστα η ίδια εκπαιδευτικός πως οι δυσκολίες για συνεργασία 

παλαιότερα επεκτείνονταν και στη σχέση της όχι μόνο με τους συναδέλφους, αλλά 

και με το διευθυντή που ήθελε να επικρατεί και να μην συμπεριλαμβάνει τους 

εκπαιδευτικούς στο διδακτικό έργο, το οποίο επιθυμούσε να γίνεται στο σχολείο που 

διοικούσε. Περιέγραψε μάλιστα την παρακάτω σκηνή για να επιβεβαιώσει τα 

λεγόμενά της: 

Άλλος (διευθυντής) παλαιότερα με εμπόδιζε. Λειτουργούσε μόνο με κλίκες 

και είχε μπει μέσα στην τάξη και μου έλεγε ότι εσύ θα ακούς μόνο ότι λέω 

εγώ και θα απαντάς με ένα ναι και το είχε κάνει μέσα στην τάξη μπροστά σε 

όλα τα παιδιά. Και βέβαια δεν ξέρω πόσο θετικά μπορείς να λειτουργήσεις σε 

ένα τέτοιο σχολείο (Σ.2). 

Αποτέλεσμα ωστόσο αυτής της καταστάσεως αντιλαμβάνομαι πως είναι η 

δημιουργία όχι μόνο δύο κατηγοριών μαθητών, αλλά και δύο κατηγοριών 
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παιδαγωγών, αυτών που ηγούνται και αυτών που υπακούν και εφαρμόζουν, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται η δική τους άποψη στην όλη διαδικασία. Η δυνατότητα 

λειτουργίας βεβαίως ενός σχολειού για όλους με τα δεδομένα αυτά δεν 

υποστηρίχτηκε από κανένα εκπαιδευτικό και παρά τις δυσκολίες όλοι εξέφρασαν την 

πρόθεση να συνεργαστούν στην ανάπτυξη της συμπερίληψης.  

Συνεπώς, ερμηνεύοντας το πρόβλημα της αναχαίτισης κάθε συμπεριληπτικής 

προσπάθειας, σημειώνω πως η συνεχής κατηγοριοποιήσεις που επιτρέπει το υπάρχον 

σύστημα τρέφει τον ρατσισμό και συντηρεί έναν διαχωρισμό τόσο των μαθητών όσο 

και των δασκάλων μέσα στην ίδια την Εκπαίδευση και δε δίνει ίσες ευκαιρίες για 

συμμετοχή όλων σε αυτή. Εν τέλει οι «διαφορές» περιθωριοποιούν και απομονώνουν 

το ένα σχολείο από το άλλο, τους μεν μαθητές από τους δε και δεν αφήνουν ελεύθερα 

τα άτομα να επικοινωνήσουν την γνώση με τους δικούς τους τρόπους. Καμία 

συμπερίληψη ωστόσο στο σχολείο ή στην κοινωνία δε είναι εφικτή χωρίς τη 

συνεργασία των δύο κοινοτήτων, σχολικών και τοπικών, και την συμμετοχή όλων 

στην διαδραστική διαδικασία. 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

 

Α. Συζήτηση για τις στάσεις των εκπαιδευτικών έναντι της συμπερίληψης: 

Πρόλογος 

Η παρούσα έρευνα θέλησε να διερευνήσει και να μελετήσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη παιδιών «διαφορετικών», που έχουν κριθεί ως 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, δυσκολίες στη μάθηση ή άλλες διαταραχές της 

συμπεριφοράς, στο γενικό σχολείο της γειτονιάς τους μαζί με όλους τους 

συνομηλίκους τους. Ειδικότερα ερευνήθηκαν οι τρόποι και οι πρακτικές που οι 

εκπαιδευτικοί υιοθετούν και εφαρμόζουν στις σχολικές αίθουσες με σκοπό τη 

συμπερίληψη όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και τα εμπόδια 

και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους αυτή. Στην κριτική 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων μου προχώρησα προσπαθώντας, όπως ανέφερα και σε 

προηγούμενη ενότητα, να διασταυρώσω τα στοιχεία που συνέλεξα με εκείνα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Για να διασφαλίσω την ορθότητα, μάλιστα, και την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων προσπάθησα να ελέγξω τις πληροφορίες μου από 

όσες πηγές είχα, της βιβλιογραφίας, των συνεντεύξεων και της παρατήρησης που 

πραγματοποίησα σε ώρες μαθήματος ενός εκ των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό 

επιχείρησα να θεωρήσω τα αποτελέσματά μου από τις τρεις αυτές διαφορετικές όψεις 

για να έχει η κριτική ερμηνεία μου ολόπλευρο χαρακτήρα.  
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α) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη παιδιών που έχουν κριθεί 

ως μαθητές με ειδικές ανάγκες στο σχολείο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις συνεντεύξεις θεωρώ πως οι εκπαιδευτικοί 

έχουν μία συγκεχυμένη άποψη περί της συμπερίληψης (Miles & Singal, 2010, p.17), 

υποστηρίζοντας το δικαίωμα όλων των παιδιών από τη μια μεριά στη μάθηση, αλλά 

διαχωρίζοντας από την άλλη αυτά τα παιδιά σε μαθητές που μπορούν ή όχι να 

συμπεριληφθούν σε τάξεις γενικού σχολείου μαζί με όλους τους συνομηλίκους τους 

(Avramidis et al., 2000b), καθώς δεν υπάρχει σχετικός ρητός νόμος περί 

συμπερίληψης και υποχρεώσεως των εκπαιδευτικών να την εφαρμόζουν (Vlachou, 

2004). Παρόλα αυτά τονίζω εδώ, με βάση και τα δεδομένα της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, πως η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς δε 

λαμβάνει χώρα ούτε σε συγκεκριμένους χώρους ούτε μόνο σε ομάδες και κατηγορίες 

παιδιών ξεχωριστά από άλλες, αλλά πραγματοποιείται σε ένα σχολείο για όλους 

(Σούλης, 2008), στο σχολείο της γειτονιάς με όλα τα παιδιά (Angelides, 2008) στο 

οποίο οι ίδιοι δρουν εφαρμόζοντας πρακτικές για αύξηση της συμμετοχής όλων στη 

μάθηση πάντα και πρωτίστως εθελούσια χωρίς εξαναγκασμούς (Κενανίδης, 2008). 

Παρά την εκδήλωση της παραπάνω θετικής στάσεως των εκπαιδευτικών, που 

δηλώνουν την επιθυμία τους για εφαρμογή της συμπερίληψης, ώστε να 

πραγματοποιηθεί η παροχή ευχάριστης μάθησης σε όλα τα παιδιά χωρίς απομονώσεις 

και διαχωρισμούς (Καρνάβας & Καλογεροπούλου, 2004), το σχολείο, όπως ανέφεραν 

κι οι ίδιοι κατά τις συνεντεύξεις, περιθωριοποιεί ακόμη σε σχέση με την επίδοση, την 

ικανότητα και τις δεξιότητες τους μαθητές (Σ.1, Σ.4, Σ.3). Αυτό βέβαια σύμφωνα με 

τα λόγια της κ. Ελίνας συμβαίνει, διότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να χειριστούν 

συγχρόνως όλους τους μαθητές (Σ.1), γιατί όπως συμπληρώνει και ο κ. Νίκος, τα 
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λόγια του οποίου επιβεβαίωσα με παρατήρηση στην τάξη του, είναι πολλοί οι 

μαθητές σε κάθε τάξη δυσχεραίνοντας το έργο της συμπερίληψης. Πιο συγκεκριμένα 

διασταυρώνοντας τα στοιχεία τόσο της βιβλιογραφία όσο και των εκπαιδευτικών της 

έρευνας για να ερμηνεύσω καλύτερα τα αποτελέσματα υπογραμμίζω στο σημείο αυτό 

ως καθοριστικές τις απόψεις ορισμένων που πιστεύουν ότι πολλές φορές 

διαταράσσεται το ήρεμο κλίμα και η συνοχή της τάξης (Σ.4) και τα προβλήματα 

πειθαρχίας και μάθησης είναι απίστευτα (Σ.1) με την συνύπαρξη τόσο διαφορετικών 

μαθητών, σε αντίθεση ωστόσο με τη φιλοσοφία της συμπερίληψης που θέλει η 

ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών και η συνύπαρξη διαφορετικών μαθητών 

μέσα στην τάξη να επιφέρει τη διασφάλιση ενός ήρεμου κλίματος (Angelides et al., 

2007) παραγωγικού τόσο για τη μάθηση όσο και για την καλλιέργεια επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων (Κέκκερης, 2010). Για να διατηρηθεί η επιδιωκόμενη ηρεμία και 

ισορροπία στην αίθουσα, υποστήριξαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, χρειάζεται η 

οργάνωση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό (Σ.1), ο οποίος όπως σημειώθηκε και 

στη βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο για την 

επιτυχία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Angelides et al., 2006, p.515) με τη 

δυνατότητα μάλιστα που του δίνει ο ρόλος του να καλλιεργεί ένα κλίμα χρήσιμο για 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και πιο συγκεκριμένα  όσον αφορά την αποδοχή τους 

από τους συμμαθητές τους (Angelides et al, 2007, p.217).  

Συσχετίζοντας τα στοιχεία των πηγών της ερευνάς μου καταλήγω πως οι 

εκπαιδευτικοί αποδέχονται σε συμφωνία με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας το 

δικαίωμα όλων στην εκπαίδευση, καθώς και το δικαίωμα στη διαφορά 

(Παπαδόπουλος, 1995) και αναπτύσσουν πρακτικές διδασκαλίας συμπεριληπτικές 

στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και των βοηθητικών υποδομών που τους 

παρέχονται με στόχο πάντα τη μείωση του αποκλεισμού (Ainscow et al, 2004). 
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Πρέπει πάντως να τονίσω εδώ πως για την επιτυχία της λειτουργίας ενός σχολείου 

συμπεριληπτικού οι εκπαιδευτικοί, σε αντιστοιχία με όσα παρουσιάστηκαν στη 

βιβλιογραφία, επιθυμούν να εργάζονται σε συνεργασία (Σ.1, Σ.4, Σ.3) με ειδικούς 

παιδαγωγούς, ψυχολόγους και άλλους γενικούς εκπαιδευτικούς (Van Reusen et al., 

2001), καθώς μόνον με αυτό τον τρόπο θεωρούν τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

εφικτή.  

β) Η ανάπτυξη κι η εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης από τους 

εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία. 

Καταγράφοντας και μελετώντας στη συνέχεια τα στοιχεία σχετικά με τις 

πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, καταλήγω στο συμπέρασμα πως οι 

μέθοδοι όλων συνάδουν με αρχές συμπεριληπτικών πρακτικών, όπως τις αναφέρει ο 

Ainscow (1998), που θέλουν μια πιο συνεργατική στάση με εξειδικευμένες 

προσεγγίσεις των μαθητών ανάλογα με τις ανάγκες τους (Τάφα, 1998) και πάντα 

προϋποθέτουν την αναδιαμόρφωση των διδακτικών στόχων και προγραμμάτων του 

σχολείου (Τζουριάδου, 2000). Πιο συγκεκριμένα, στις συζητήσεις μου με κάθε 

εκπαιδευτικό της έρευνας παρατήρησα πως όλοι αποζητούν τη συνεργασία ως λύση, 

όπως εισηγήθηκαν και οι Ainscow και Sandill (2010), διότι μόνοι δεν τα 

καταφέρνουν, ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθώντας να δράσουν χωρίς κάποια βοήθεια 

συμπεριληπτικά (Σ.4, Σ.1, Σ.8) δίδουν πιο προσωπικές διευκρινήσεις και δημιουργούν 

πιο εξειδικευμένες ασκήσεις με στόχο την αφομοίωση της ύλης για ορισμένους 

μαθητές που το χρειάζονται. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω πως για όλους ως 

βασικό θέμα προώθησης της συμπερίληψης τίθεται το αναλυτικό πρόγραμμα 

(Ainscow, 1995) που θέλουν να αναπροσαρμοστεί από το ίδιο το Υπουργείο (Σ.4), 

γιατί αποτελεί εμπόδιο σε κάθε τους προσπάθεια, ενώ μερικοί προβαίνουν σε 
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μετασχηματισμούς και προσαρμογή της διδασκαλίας τους χωρίς κρατικές 

παρεμβάσεις, αλλά παίρνοντας προσωπικές πρωτοβουλίες (Σ.1, Σ.6) βασιζόμενες σε 

προσωπική εθελούσια συμπεριληπτική δράση (Κενανίδης, 2008). Το σημαντικότερο 

πάντως για την ανάπτυξη των συμπεριληπτικών πρακτικών στο σχολείο πιστεύω πως 

εντοπίζεται στην αναφορά όλων για την ανάγκη που έχουν για στήριξη από τους 

συναδέλφους και την πολιτεία, σημείο που τονίστηκε και στη βιβλιογραφία 

(Αγγελίδης κ.α., 2004). 

Ωστόσο, η εναλλακτική αυτή μετασχηματιστική προσέγγιση της διδασκαλίας 

για συμπερίληψη όλων των παιδιών, που όπως αντιλήφθηκα υιοθετούν εν τέλει οι 

εκπαιδευτικοί κατά προσωπική άποψη, θέση και προθυμία, πρέπει για να έχει 

επιτυχία να επικεντρώνεται σύμφωνα και με τους Ainscow, Farrell & Tweddle (2000) 

σε ένα κοινό εκπαιδευτικό σύστημα αποκλείοντας έτσι περιπτώσεις 

περιθωριοποίησης μαθητών με προβλήματα. Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση της 

στάσης των εκπαιδευτικών και των απαντήσεων μέσω των οποίων προσεγγίζουν τον 

κάθε μαθητή (Angelides et al., 2007), όπως μου ανέφεραν πως έκαναν πολλοί 

εκπαιδευτικοί (Σ.1, Σ.4, Σ.6, Σ.2, Σ.8), για να έχει αποτελέσματα πρέπει να αλλάζει 

όχι μόνο την προσωπική διδακτική δράση του παιδαγωγού με το παιδί, αλλά και όλο 

το διδακτικό πλάνο και τους στόχους του μαθήματος που απευθύνεται στο σύνολο 

της τάξης προσδίδοντας έτσι σε όλη την εκπαιδευτική δραστηριότητα μια πιο 

ποιοτική διδασκαλία με συμπεριληπτικό χαρακτήρα (Χαραμής, 2001).  

Επικεντρώνοντας περισσότερο την κριτική μου προσέγγιση σε συγκεκριμένες 

πρακτικές συμπερίληψης σημειώνω εδώ πως σε συνάφεια με την συμπεριληπτική 

ιδέα συμμετοχής όλων των παιδιών στις σχολικές δραστηριότητες (Angelides et al., 

2007, p.220) οι εκπαιδευτικοί της έρευνας μου ανέφεραν την πρακτική τους να 
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δημιουργούν ομάδες εργασίες (Σ.1, Σ.7) κατά τη διδασκαλία τους 

συμπεριλαμβάνοντας όλα τα παιδιά σε αυτές για να ενισχύσουν την ένταξή τους στην 

τάξη (Σούλης, 2008), την κοινωνικοποίησή τους (Παπαδόπουλος, 1995) στη βάση 

μιας νέας κοινωνικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Πολυχρόνη, 2005) και την αποδοχή 

τους στη «διαφορετικότητα» (Καρνάβας & Καλογεροπούλου, 2004). Η 

συμπεριληπτική φιλοσοφία της δημιουργίας ομάδων αντιλήφθηκα πως, αν και για 

ορισμένους (Σ.1, Σ.2) θεωρούταν σίγουρα αποδοτική καλλιεργώντας τη 

δημιουργικότητα και την ομαδικότητα των μαθητών (Angelides et al., 2004), 

αντιμετωπιζόταν από την πλειοψηφία με κάποια επιφυλακτικότητα ακόμη και σε 

περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δει οφέλη από αυτή (Σ.1, Σ.8, Σ.6). 

Το γεγονός αυτό μπορώ να το εξηγήσω με βάση τα δεδομένα που ήθελαν την μάθηση 

σε ομάδες κάπως περίπλοκη και χρονοβόρα για τις συνθήκες του σχολείου στην 

Ελλάδα. Για την εφαρμογή μιας τέτοιας πρακτικής πολλοί μου έθεσαν την 

προϋπόθεση ύπαρξης είτε ολιγάριθμων τμημάτων είτε την συνδιδασκαλία τριών 

τουλάχιστον καθηγητών μέσα σε ένα τμήμα. Κύριες αιτίες φαίνεται να είναι ο 

έλεγχος, τον οποίο ένας εκπαιδευτικός δε μπορεί να κρατήσει σε διάφορες ομάδες 

συγχρόνως, ενώ η μια ομάδα της τάξης, έστω και μεγάλη, είναι πιο εύκολη στο 

χειρισμό για την διδασκαλία τους, καθώς και ο περιορισμός δράσης του μέσα στις 

πολυπληθείς αυτές τάξεις με ένα μη συμπεριληπτικό αναλυτικό πρόγραμμα 

(Πατσάλης, 1994). Με αφορμή τη δυσκολία αυτή αντιλαμβάνομαι πως επανέρχεται 

συνεχώς το θέμα της συνεργασίας το οποίο παρουσιάστηκε από τους εκπαιδευτικούς 

στις συνεντεύξεις ως μόνη λύση και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

συμπερίληψης (Van Reusen et al., 2001· Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). 
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Σε συνέχεια, σημαντικότερο στοιχείο της συμπεριληπτικής δράσης των 

εκπαιδευτικών, έτσι όπως οι ίδιοι επανειλημμένως μου ανέφεραν στους διαλόγους 

μας, είναι η προσωπική ενίσχυση που προσφέρουν σε κάθε μαθητή, με επικέντρωση 

δηλαδή, όπως σημειώθηκε και στη βιβλιογραφία, στις ανάγκες των παιδιών 

(Τζουριάδου, 2000), κάτι που αποτελεί απόρροια της συμπεριληπτικής αρχής που 

έχουν υιοθετήσει στη διδασκαλία τους και προσπαθούν να εφαρμόσουν δίνοντας την 

ευκαιρία μάθησης σε όλους, αν και με διαφορετικό τρόπο από τον παγιωμένο 

παραδοσιακό, με ατομικές δηλαδή προσεγγίσεις (Ainscow & Sandill, 2010, p.408). 

Χαρακτηριστικά οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως όλοι οι μαθητές είναι δυνατό με 

κατάλληλη καθοδήγηση να ανταπεξέλθουν με αποτελεσματικό τρόπο στις απαιτήσεις 

του εκπαιδευτικού συστήματος (Σ.1,Σ.2) με προγράμματα και μεθόδους μάθησης 

προσαρμοσμένα στους προσωπικούς κώδικες μάθησης του κάθε μαθητή (Ράπτη & 

Ράπτης, 2003). Για το λόγο αυτό ερμηνεύω τη θέση των εκπαιδευτικών που λέει πως 

τα παιδιά δεν έχουν απλώς, αλλά και πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα στις ευκαιρίες 

(Σ.3)  σε αντιστοιχία της συμπεριληπτικής αρχής που θέλει να αντιμετωπίζονται όλα 

τα παιδιά όχι μόνο έχοντας ίσα δικαιώματα, αλλά προσφέροντας σε αυτά 

απαραιτήτως και ίσες ευκαιρίες στη μάθηση (Αγγελίδης κ.α., 2004). Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό σημειώνω τη συμφωνία τους στο ό,τι πρέπει να φροντίζουν, να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά (Σ.3, Σ.4) με βάση το προσωπικό τους μαθησιακό στυλ τους 

(Χαραμής, 2001) και να ενισχύουν την προσπάθειά τους για μάθηση και 

συμπερίληψη τόσο στην σχολική κοινότητα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Επιπρόσθετα, από τα στοιχεία που συνέλεξα διαπίστωσα πως η επαφή με τη νέα 

γνώση προτείνεται από τους εκπαιδευτικούς να γίνεται σταδιακά από πιο εύκολα 

κατανοητά σημεία της ύλης (Σ.1, Σ.8), με διευκρινήσεις κι απλοποιήσεις (Σ.6, Σ.4) ή 

με επαναλήψεις (Σ.8, Σ.3) και ανατροφοδοτήσεις (Σ.7), στοιχεία που αντιστοιχούν με 
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εκείνα που ο Ainscow (1999) παρουσιάζει το χαρακτήρα της συμπεριληπτικής 

δράσης.  

Ολοκληρώνοντας με την παραπάνω σκέψη που είναι από τις βασικότερες στη 

θεώρηση των απόψεων των εκπαιδευτικών περί των πρακτικών συμπερίληψης βρήκα 

και κάποιους εκπαιδευτικούς -λιγότερους- που υποστήριξαν την προώθηση (Σ.2, Σ.7, 

Σ.4) της συμπερίληψης με έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο, συνδέοντας την γνώση με την 

καθημερινότητα ή και επιδιώκοντας τη μάθηση εκτός τάξης. Οι συγκεκριμένες 

μέθοδοι προσέγγισης της διδασκαλίας και της γνώσης εντόπισα ότι επιλέγονται 

κυρίως, στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική τη σύνδεση της 

γνώσης με την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή (Λιαράκου, 

2002). Ωστόσο η βιωματική προσέγγιση της μάθησης φαίνεται να αντιμετωπίζεται 

από όλους επιφυλακτικά, διότι χρειάζεται χρόνο τόσο για γνωριμία καλύτερη με το 

μαθητή όσο και για διδασκαλία εκτός σχολείου σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Η 

αρνητική στάση των εκπαιδευτικών προς την εναλλακτική αυτή διδασκαλία κρίνω 

πως έγκειται, με βάση και τις ερμηνείες των εκπαιδευτικών που την επιχείρησαν (Σ.2. 

Σ.8), στο συντηρητισμό του σχολείου που στοχεύει πάντα στην αλλαγή των μαθητών 

αναλογικά με τις απαιτήσεις του κι όχι του ίδιου σχολείου και του συστήματός του 

(Αγγελίδης & Στυλιανού, 2001). Πρόκειται για μια διαδικασία χρονοβόρα, πολύ 

μακριά από την κουλτούρα του σχολείου προκαλώντας εντάσεις, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί κατηγορούνται από τους ίδιους τους συναδέλφους ότι προκαλούν 

ταραχή (Σ.2), μετατρέπει την ώρα του μαθήματος σε απλή διασκέδαση (Σ.1) και 

κατηγοριοποιεί τα παιδιά με βάση τις ευκαιρίες που έχουν για άτυπη μάθηση, π.χ. σε 

παιδιά της πόλης και του χωριού (Σ.8). Ωστόσο, όπως ανέφερε και η κ. Φαίη η 

συσχέτιση της γνώσης με την καθημερινότητα του παιδιού είναι αποδοτική σε όποια 

εκπαιδευτική συμπεριληπτική προσπάθεια και η πρακτική της βιωματικής 
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διδασκαλίας δεν πρέπει να περιθωριοποιείται προς ευκολία, γιατί καθώς διακρίνεται 

και από τη βιβλιογραφία μπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτικό ευελιξία και 

μεγαλύτερη ελευθερία για μια πιο αποδοτική συμπεριληπτική δράση (Μέσσιου, 

2007). 

Βέβαια, εναλλακτικές προσεγγίσεις σε σχέση πάντα με την καθημερινότητα, 

πιο ασφαλής όμως, μέσα στα σχολικά πλαίσια, προσφέρουν τα νέα τεχνολογικά μέσα 

(Μικρόπουλος, 2006· Χρονοπούλου & Γιαννόπουλος, 2000), π.χ. οι διαδραστικοί 

πίνακες και τα λογισμικά (Σ.7). Παρόλα τα θετικά πάντως των καινοτομιών, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί παραπονέθηκαν πως οι υλικοτεχνικές αυτές υποδομές απουσιάζουν 

από τα σύγχρονα σχολεία και αιτία είναι κατά αυτούς η έλλειψη στήριξης των 

εκπαιδευτικών και του έργου τους από την πολιτεία, που θα όφειλε να τους 

διευκολύνει (Σ.3, Σ.4) προωθώντας τρόπους προσέγγισης της μάθησης, οι οποίες θα 

διευκολύνουν ανάλογα με τις όποιες ανάγκες την καθημερινότητα όλων 

(Χρονοπούλου & Γιαννόπουλος, 2000). Βεβαίως για την επιτυχή επικουρική, όπως τη 

χαρακτήρισαν στις συνεντεύξεις, διδασκαλία των νέων μέσων προϋποτίθεται η γνώση 

της διαχείρισης  τους από τους εκπαιδευτικούς (Κυρίδης, 2003), ανάγκη που όπως 

υποστήριξαν οι ίδιοι, η πολιτεία δεν έχει καλύψει ακόμη με σχετικές ενημερώσεις και 

επιμορφώσεις. 

 

γ) Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την προσπάθεια 

εφαρμογής συμπεριληπτικής διδασκαλίας. 

Στα αποτελέσματα όμως των δεδομένων που συνέλεξα δε βρήκα μόνο θετικές 

στάσεις των εκπαιδευτικών προς τη συμπερίληψη, αλλά υπήρξαν και αρνητικές 

διαθέσεις με εκδηλώσεις επιφυλακτικότητας ως προς την ικανότητα εφαρμογής της 

νέας ιδέας για ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, όλες, καθώς διαπίστωσα, επηρεασμένες 
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από τις πεποιθήσεις τους για το «διαφορετικό» (Angelides et al., 2004, p.81). 

Συγκεκριμένα, οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών κατέληξα πως σχετίζονται κυρίως 

με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την κίνησή τους να κάνουν 

τη διδασκαλία τους περισσότερο συμπεριληπτική μακριά από το παραδοσιακό πλάνο 

διδακτικής δράσης (Avramidis & Norwich, 2002). Η πίεση του περιορισμένου χρόνου 

(Σ.8, Σ.4, Σ.5), η έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης (Σ.1, Σ.4), το απαιτητικό και 

αυστηρά οριοθετημένο αναλυτικό πρόγραμμα (Σ.3, Σ.4) και η απουσία στήριξης και 

συνεργασίας από την πολιτεία και τους ηγέτες του σχολείου ή τους υπόλοιπους 

συναδέλφους (Σ.2, Σ.1) είναι τα σημαντικότερα εμπόδια που πολλάκις αναφέρθηκαν 

από τους εκπαιδευτικούς στις συνεντεύξεις, τα οποία καταγράφονται σχεδόν με όμοιο 

τρόπο στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Συγκεκριμένα, το ωράριο, η υποχρέωση για 

πιστή τήρηση του αναλυτικού προγράμματος, η πολυπληθείς τάξεις και ο έλεγχος του 

εκπαιδευτικού (Πατσάλης, 1994) υπογραμμίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

όσοι επιλέγουν μια πιο συμπεριληπτική θέση, καθώς η επιβολή της δεν προβλέπεται 

στη σχολική κουλτούρα ή τη νομοθεσία, ως ανθρώπινου δικαιώματος αναφαίρετου 

(Vlachou, 2004) και το σχολείο αφήνεται να λειτουργεί σύμφωνα με τις βουλές των 

ηγετών του. 

Παραδόξως λοιπόν, αν και όλοι οι εκπαιδευτικοί μου δήλωσαν πως είναι 

θετικοί έναντι της ιδέας της συμπερίληψης και ότι είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν 

πρακτικές κατάλληλες για την συμπερίληψη όλων των «διαφορετικών» μαθητών στα 

μαθήματά τους με αναδιαμόρφωση της δράσης τους και επικέντρωση στις ανάγκες 

των μαθητών (Τζουριάδου, 2000), τόνισαν μετέπειτα τη δυσκολία να 

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο στο χρόνο που τους δίνεται καθιστώντας έτσι τη στάση 

τους επιφυλακτική απέναντι σε κάθε πρακτική αλλαγής (Avramidis et al., 2002). 

Υποστήριξαν μάλιστα πως επειδή τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για 
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να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη νέα γνώση (Σ.4), καθυστερούν την πρόοδο 

και της υπόλοιπης τάξης (Σ.7) κάτι που προκαλεί ένταση και αναταραχή στην 

αίθουσα και παρεξηγήσεις του δασκάλου και της στάσης του από τους υπόλοιπους 

μαθητές, όπως ανέφερε και η κ. Ελίνα περιγράφοντας μια προσωπική της εμπειρία 

(Σ.1). Τα παραπάνω τα παρατήρησα και στη διδασκαλία του κ. Νίκου, ο οποίος δεν 

προέβη σε μεγάλες συμπεριληπτικές κινήσεις, αλλά περιόρισε την προσπάθειά του με 

βάση το χρόνο που είχε και την βαρύτητα της ύλης που έπρεπε να διδαχθεί, πχ. η 

Έκφραση-Έκθεση προείχε της Ιστορίας. Σε συνάφεια των δυσκολιών τους μου 

εξέφρασαν κι άλλοι εκπαιδευτικοί μιαν αγανάκτηση πως ο εκάστοτε παιδαγωγός 

προκειμένου να γίνει συμπεριληπτικός πρέπει να θυσιάσει όλο τον ελεύθερο χρόνο 

του για να προετοιμάσει την εξειδικευμένη διδασκαλία και στήριξη των παιδιών, που 

δεν μπορεί να δοθεί ταυτόχρονα μέσα στην τάξη λόγω έλλειψης χρόνου (Σ.8) και δεν 

υπάρχει στα διδακτικά εγχειρίδια με ασκήσεις προσαρμοσμένες σε διάφορες ανάγκες 

ή μαθησιακές δυσκολίες (Leyser, Kapperman & Keller, 1994). Συμπερασματικά, 

ερμηνεύω την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της βαρύτητας που 

έχει δοθεί στο γνωστικό κομμάτι της εκπαίδευσης απορρίπτοντας κάθε κοινωνικό και 

ανθρωπιστικό όφελος της παιδαγωγικής του σχολείου (Τζουριάδου, 1997). 

Αναλύοντας τα παραπάνω καταλαβαίνω πως ίσως κι εξαιτίας της θέσης για την 

υπεροχή της γνώσης στην εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ήταν εκείνοι που στις συνεντεύξεις μου εξέφρασαν τους περισσότερους 

προβληματισμούς για τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη 

συμπερίληψη όλων των μαθητών. Όπως είναι γνωστό το επίπεδο δυσκολίας, οι 

απαιτήσεις και ο όγκος της ύλης είναι στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή έτσι 

θεωρείται, πιο βεβαρημένος από την Πρωτοβάθμια. Ωστόσο θα υπογραμμίσω, κάτι 

που δεν υποστηρίχθηκε στη βιβλιογραφία και προκύπτει από τα δεδομένα της 
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έρευνας, ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας μου παρουσίασαν εν τέλει 

περισσότερες πρακτικές συμπερίληψης, καθώς όπως αντιλαμβάνομαι είχαν μπει σε 

μια πιο συνειδητή διαδικασία να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τέτοιες μεθόδους 

ένταξης λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε χρόνο και ύλη (Scruggs & Mastropieri, 

1996). 

Η κατάσταση βεβαίως, όπως παρουσιάστηκε, με τα προβλήματα και την 

επιφυλακτικότητα που αυτή γεννά εμποδίζει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν 

πρακτικές συμπερίληψης στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα (Σ.5), οξύνοντας έτσι 

και την πίεση που δέχεται ο παιδαγωγός ως άτομο (Σ.7), πόσο μάλλον, όταν καλείται 

να λειτουργήσει σε πλαίσια συνεργασίας που εν τέλει κανείς δε συνεργάζεται, αλλά 

εναποθέτει την ευθύνη αλλού (Παντελιάδου, 2000). Επιμένοντας στο ζήτημα του 

χρόνου και της πίεσης του προγράμματος για την ύλη που οφείλουν να καλύψουν οι 

εκπαιδευτικοί συνάδουν τελικά πως δεν είναι δυνατόν να τα καταφέρουν, 

προβάλλοντας μάλιστα ένα φόβο προερχόμενο από την ηγεσία της εκπαίδευσης, τους 

διευθυντές και σχολικούς συμβούλους. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της 

εκπαιδευτικού που δηλώνει πως άφησε μετεξεταστέο ένα μαθητή, γιατί υπήρχε ο 

κίνδυνος ελέγχου γραπτών από σχολικό σύμβουλο (Σ.1), όπως και η περίπτωση της 

παιδαγωγού που δέχτηκε τον έλεγχο και τη χειραγώγηση του διευθυντή στο έργο της 

(Σ.2). Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο γεγονός αίσθηση προκαλεί ότι η απόφαση 

πάρθηκε ενώ όλοι γνώριζαν πως ο μαθητής είχε πρόβλημα μαθησιακό και θα ήταν 

καλύτερο να προσαρμοστεί η εξέτασή του σε προφορική, ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει καλύτερα. Δεν είχε γίνει όμως καμιά κίνηση για να προσδιοριστούν οι 

ανάγκες του μαθητή και να λάβει χαρτί που να ορίζει προφορική εξέταση για αυτόν 

και όλα κατέληξαν στην απόρριψή του, όχι γιατί δε μπορούσε να τα καταφέρει, αλλά 

γιατί δεν του ζητήθηκε με τρόπο ανάλογο των ικανοτήτων του. Το παραπάνω 
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περιστατικό ενίσχυσε την άποψή μου πως η έλλειψη σωστής ηγεσίας και η απουσία 

επιμόρφωσης (Φτιάκα, 1999) για να είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί να χειρίζονται 

τέτοιες καταστάσεις και να συνεργάζονται με τον ίδιο το μαθητή στη διαδικασία 

μάθησης επικοινωνώντας με τις ανάγκες του (Σούλης, 2008) δεν εμποδίζουν απλά, 

αλλά καταστούν ανέφικτη την εφαρμογή της συμπερίληψης στα σχολεία.  

Η επιμόρφωση ειδικά προβλήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ως η λύση στις 

δυσκολίες τους λόγω της μεγάλης διευκόλυνσης που προσφέρουν οι νέες 

εξειδικευμένες γνώσεις στο έργο τους (Παντελιάδου, 2000). Συγχρόνως, και οι 

θετικές απόψεις και η θέση στήριξης του ίδιου του κράτους και των αρμόδιων 

φορέων για τη συμπερίληψη αποδείχθηκε με τα στοιχεία των συνεντεύξεων πως 

επηρεάζει και αλλάζει τη στάση των εκπαιδευτικών (Avramidis & Norwich, 2002). 

Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω δεδομένα κατανοούμε πως εδώ επειδή οι εκπαιδευτικοί 

δεν έλαβαν τη στήριξη του κράτους, το οποίο γενικότερα δεν ανέπτυξε εκπαιδευτική 

πολιτική συμπεριληπτική, απέτρεψε και τους παιδαγωγούς από μια πιο θετική στάση 

και δραστηριότητα προτρέποντάς τους συγχρόνως να παραμείνουν πιστοί στην 

ασφαλή λύση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και προγράμματος (Scruggs & 

Mastropieri, 1996).  

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να έχουν την αίσθηση ότι δρουν μόνοι τους 

εθελοντικά (Κενανίδης, 2008) και το παράδοξο είναι πως ακόμη και τότε πλείστες 

είναι οι περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν, εξαιτίας της συμπεριληπτικής τους 

προσπάθειας, εχθρικά από τους συναδέλφους και τους ηγέτες. Χωρίς βοήθεια και 

βλέποντας τον κίνδυνο οι εκπαιδευτικοί κατά την προσπάθεια συμπερίληψης των 

μαθητών στα νέα ποικιλόμορφα σχολεία να χαθεί ο έλεγχος της τάξης και να 

υπάρξουν αδικίες (Σ.1, Σ.8), ζήτησαν όλοι τη στήριξη της πολιτείας και συνάμα των 
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ηγετών της εκπαίδευσης, την κάλυψη των αναγκών του σχολείου με υποδομές (Σ.4) 

και την ενημέρωσή τους (Σ.4). Σε αντίθετη περίπτωση, χωρίς την ενίσχυση και τη 

συνεργασία της πολιτείας και των συναδέλφων επικαλέστηκαν τη λειτουργία των 

ειδικών σχολείων και τμημάτων και την ύπαρξη των ειδικών παιδαγωγών, ώστε να 

εναποθέσουν την ευθύνη σε αυτούς και στα συγκεκριμένα σχολεία (Zoniou-Sideri 

&Vlachou, 2006). Ιδιαιτέρως δε όσο αναφορά τις περιπτώσεις μαθητών που τους 

δυσκολεύουν περισσότερο, και για τον καθένα όπως ερμηνεύω από τα στοιχεία είναι 

διαφορετικές (Σ.6, Σ.5, Σ.4), η κατηγοριοποίηση των μαθητών και των σχολείων είναι 

σημαντική.  Αναλυτικά, αναλόγως της σοβαρότητας της κατάστασης αλλάζει και η 

στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη των παιδιών (Panteliadou & 

Lampropoulou, 1997) ή τη παραπομπή τους σε «ειδικά» σχολεία και «ειδικούς» 

(Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). Πρόκειται για μια κατηγοριοποίηση ρατσιστική 

(Ρήγα, 1998) που απέχει πολύ από τη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευση για 

ίσες ευκαιρίες όλων (Vlachou, 2003) και δικαίωμα στη διαφορά. Το φαινόμενο όμως 

αυτό, της ουμανιστικής θέσεως των εκπαιδευτικών από τη μια μεριά και τη μεταφορά 

της υλοποίησης της από την άλλη σε «ειδικούς» εκπαιδευτικούς και διαχωρισμένους 

χώρους, αποτελεί απόρροια της όλης λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος (Σ.8) 

της Ελλάδας και των «διαχωριστικών» τμημάτων ένταξης που αυτό προωθεί (Zoniou-

Sideri & Vlachou, 2006).  

Η γενικότερη δηλαδή κουλτούρα ωθεί τους εκπαιδευτικούς σε πρακτικές 

παραδοσιακές δημιουργώντας τους την εντύπωση πως μόνο «οι ειδικοί», την 

παρουσία των οποίων ζήτησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μου, μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών (Παπαφράγκα, 1996). Ωστόσο δεν είναι αρνητικοί 

στη συνεργασία, την οποία θεωρούν μάλιστα ως τη λύση στο πρόβλημα. Θέλουν τη 

συμπερίληψη, αλλά δε μπορούν να την εφαρμόσουν μόνοι και ζητούν αντί να 
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στείλουν τα παιδιά στα ειδικά σχολεία να έρθουν οι ειδικοί στο δικό τους σχολείο, 

διότι εκείνοι έχουν και την κατάλληλη γνώση, ώστε σε ένα κοινό χώρο να ενταχθούν 

όλα τα παιδιά με την ανάλογη βοήθεια και προσαρμογή στη μάθηση (Veck, 2013). Η 

αγεφύρωτη απόσταση επομένως, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, για την υλοποίηση 

ενός σχολείου για όλους υπάρχει, όπως σημειώθηκε από την αρχή της έρευνας και 

από τα πρώτα δεδομένα, μεταξύ της προθυμίας και θετικής απόψεως των 

εκπαιδευτικών για την συμπερίληψη από τη μια και της εφαρμογής αυτής από τους 

ίδιους στο υπάρχον περιοριστικό σχολείο από την άλλη.  Όπως μου είπαν 

χαρακτηριστικά, η συμπερίληψη των μαθητών με ή χωρίς δυσκολίες είναι πολύ πιο 

χρήσιμη από ότι η ένταξή τους σε ειδικά σχολεία (Σ.6), γι αυτό και επιθυμούν ένα 

σχολείο για όλους (Σούλης, 2008), την οικοδόμηση του οποίου όμως δεν μπορούν να 

φέρουν εις πέρας μόνοι αλλά συνεργαζόμενοι με όλα τα μέλη της εκπαίδευσης (Σ.1, 

Σ.6, Σ.8) και ιδιαιτέρως με τους ειδικούς εκπαιδευτικούς και τους ψυχολόγους που 

έχουν την γνώση να βοηθήσουν τα παιδιά (Κουτάντος, 1999) που εκδηλώνουν 

δυσκολίες στη μάθηση ή άλλους είδους διαταραχές στη συμπεριφορά (Σ.1, Σ.4). 

Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω πως όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πρόθυμοι να 

συνεργαστούν και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την προσωπική τους 

αποξένωση στο έργο της παιδείας. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τελικά, καθώς φαίνεται, 

δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχολείο από την πολιτεία πρώτα από όλα, όπως τόνισαν 

επανειλημμένα, και επομένως άμεσα οδηγούμε στο ερώτημα πώς δύνανται οι ήδη 

αποξενωμένοι εκπαιδευτικοί να συμπεριλάβουν άλλα άτομα, και μάλιστα παιδιά σε 

ένα περιβάλλον όπως η εκπαίδευση που σήμερα λειτουργεί ακόμη είτε διαχωριστικά 

είτε μαζικά; 
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Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

- Σκέψεις μετά τα αποτελέσματα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την συμπερίληψη παιδιών, που θεωρούνται μαθητές με ειδικές ανάγκες, 

στο γενικό σχολείο της γειτονιάς τους μαζί με όλα τα παιδιά, να προσδιορίσει τις 

πρακτικές και διαδικασίες που οι ίδιοι αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατά τη 

διδασκαλία τους για την επιτυχία της συμπερίληψης όλων και τέλος να υπογραμμίσει 

τις δυσκολίες και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την προσπάθειά τους.  

Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας ποιοτική έρευνα οδηγήθηκα σε 

συμπεράσματα σχετικά με τις στάσεις και σκέψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συμπερίληψη των μαθητών που έχουν κριθεί ως να έχουν ειδικές ανάγκες στο γενικό 

σχολείο διεξάγοντας συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς που είχαν ή έχουν ενίοτε 

συμπεριλάβει αυτούς τους μαθητές στη διδασκαλία τους. Συνολικά οι εκπαιδευτικοί 

εκδήλωσαν θετική άποψη σχετικά με την ίσων ευκαιριών εκπαίδευση όλων των 

παιδιών. υποστήριξαν μάλιστα πως η διδακτική πρέπει να προσαρμόζεται στις 

διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των μαθητών (Barton, 2000), διότι έχουν όλοι 

ίσα δικαιώματα μάθησης κι επομένως πρέπει να έχουν και ίσες ευκαιρίες (Αγγελίδης 

κ.α., 2004). Καταλαβαίνω λοιπόν πως οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν με την ανάπτυξη 

πρακτικών συμπερίληψης να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο συμπεριληπτικό σχολείο 

αλλάζοντας το παλαιό σύστημα που απέκλειε κάποιες ομάδες μαθητών λόγω των 

διαφορετικών ικανοτήτων τους. 

Παρά όμως την αρχική αυτή στήριξη της ιδέας της συμπερίληψης με 

υιοθέτηση του δικαιώματος όλων στη διαφορά (Παπαδόπουλος, 1995) 

συμπεραίνουμε στη συνέχεια την ύπαρξη μιας άρνησης και μιας στάσης μη πλήρους 

αποδοχής της διαφορετικότητας των μαθητών στην αίθουσα καθώς, όπως 
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υποστήριξαν οι εκπαιδευτικοί, η διαφορετικότητα εμποδίζει τη διεξαγωγή του 

μαθήματος και την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος, όπως έχει δοθεί από το 

Υπουργείο Παιδείας (Τάφα, 1998). Συνεπώς, υπογραμμίζεται εδώ η αναγκαιότητα 

αναθεώρησης του παραδοσιακού σχολικού προγράμματος, ώστε να τεθούν νέοι 

στόχοι και νέα δεδομένα στα σχολεία που θα εξασφαλίσουν μια μεγαλύτερη ευελιξία 

στους εκπαιδευτικούς για αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και για 

επιτυχή εφαρμογή της συμπερίληψης. Η συμπερίληψη άλλωστε έχει το χαρακτήρα 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που ζητά να αλλάξει το σύστημα προκειμένου να 

αντιπροσωπεύει τη ποικιλομορφία των μαθητών δίχως να απορρίπτει κανέναν από το 

δικαίωμα στη μάθηση (McGlynn & London, 2013). 

Η αντίφαση αυτή ανάμεσα στη θετική άποψη των εκπαιδευτικών για τη 

συμπερίληψη  από τη μια και τη μη συμπεριληπτική δράση τους από την άλλη έχει 

παρουσιαστεί και σε άλλες παλαιότερες έρευνες (Sideri & Vlachou, 2006) 

ενισχύοντας το συμπέρασμά μου πως οι απόψεις των εκπαιδευτικών είναι 

αλληλοαντικρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες. Η στάση τους αυτή ενδεχομένως να 

οφείλεται όχι τόσο στη προσωπική τους διάθεση, αλλά να επηρεάζεται κυρίως από τα 

δεδομένα και τις καταστάσεις του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος, από 

το περιβάλλον δηλαδή όπου επιδιώκουν την εφαρμογή του θεσμού. Αν λοιπόν 

αλλάξουν οι συνθήκες δράσης των εκπαιδευτικών σήμερα και επανεξεταστούν οι 

όροι διδασκαλίας και εφαρμογής μεθόδων πέραν από τα στενά πλαίσια της 

παραδοσιακής, καθιερωμένης τις τελευταίες δεκαετίες εκπαίδευσης, που δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια συμμετοχής όλων σε αυτή, θα είναι πιο εύκολο το έργο των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καταφέρουν πλέον σε ένα θετικό περιβάλλον να κάνουν 

την προθυμία τους πράξη χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία της τάξης και οι 

στόχοι του μαθήματος. 
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Για την αποτελεσματικότερη ωστόσο συμπερίληψη όλων των μαθητών στην 

τάξη παρουσίασαν ήδη όλοι οι εκπαιδευτικοί κάποιες από τις πρακτικές που 

εφαρμόζουν, άλλοι λιγότερο συμπεριληπτικές άλλοι περισσότερο, αναφέροντας 

μάλιστα συγχρόνως συγκεκριμένα περιστατικά και εφαρμογές ως παραδείγματα που 

στόχο έχουν τη μείωση της περιθωριοποίησης των παιδιών που έχουν κριθεί ως 

μαθητές με ειδικές ανάγκες (Ainscow et al., 2004). Εστιάζοντας στις πρακτικές 

συμπερίληψης σημειώνω πως η προσωπική ενίσχυση και η προσαρμογή της 

διδασκαλίας (Ainscow, 1995) είναι για τους εκπαιδευτικούς οι πλέον εφαρμόσιμες 

μέθοδοι σε καθημερινή βάση. Οι πρακτικές αυτές επιλέγονται διότι είναι πιο εύκολα 

εφαρμόσιμες στο σχολείο σήμερα και θεωρούνται έτσι κατάλληλες να αποτελέσουν 

μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη της συμπερίληψης. Οι υπόλοιπες πρακτικές που 

σημείωσα, όπως η μάθηση σε ομάδες (Αγγελίδης κ.α., 2007· Μέσσιου, 2007), σε 

άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, με εξειδικευμένες διδακτικές αναλόγως το μαθησιακό 

στυλ του κάθε παιδιού (Χαραμής, 2001) ή με τη βοήθεια των νέων μέσων 

τεχνολογίας (Παναγόπουλος, 2010) φαίνεται πως αποτελούν επικουρικά εργαλεία και 

τρόπους προσέγγισης περιπτώσεων και όχι συνήθεις δράσεις για τους εκπαιδευτικούς. 

Οι πρακτικές όμως αυτές θεωρούνται σημαντικές στη διαμόρφωση μιας 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, καθώς εστιάζουν περισσότερο στις ανάγκες των 

μαθητών και συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή τους (Λιαράκου, 2002). Για το λόγο 

αυτό κι οι αρμόδιοι θα πρέπει να προετοιμάσουν τους εκπαιδευτικούς με 

επιμορφώσεις, σεμινάρια και στήριξη της δράσης τους με την παρουσία ειδικών 

αγωγών στην τάξη (Mamas, 2013) και να τους ενισχύσουν με κατάλληλο υλικό, όπως 

λογισμικά και εποπτικά μέσα. Πάντως, θέλω να τονίσω συμπερασματικά ότι οι 

πρακτικές των εκπαιδευτικών επικεντρώνονται περισσότερο στην γνωστική κάλυψη 

των αναγκών των μαθητών και στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη (Πολυχρόνη, 2005) κι 
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όχι τόσο στον κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα της συμπερίληψης 

(Παπαδόπουλος, 1995). Κάτι τέτοιο βέβαια επιβάλλει την άμεση ενημέρωση των 

παιδαγωγών σχετικά με τον ουσιαστικό χαρακτήρα της συμπερίληψης που στόχο έχει 

όχι μόνο την προσφορά ίσων ευκαιριών στη γνώση, στα πανεπιστήμια και τη δουλειά, 

αλλά το δικαίωμα ίσης συμμετοχής όλων των παιδιών στα κοινωνικά δρώμενα και τη 

ζωή (Thomas, 1997).  

Η περιορισμένη ωστόσο προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών μαθησιακών 

πρακτικών, ώστε να ενταχθεί κάθε μαθητής στο σχολείο και τη δράση του όπως οι 

συνομήλικοί του (Ainscow et al, 2000), αντιλαμβάνομαι πως έχει κυρίως σχέση με 

την έλλειψη, όπως προείπα, στήριξης των εκπαιδευτικών με προσαρμοσμένα 

αναλυτικά προγράμματα (Τζουριάδου, 1995), εγχειρίδια ή λογισμικά (Ρήγα, 1998), 

με την εγκατάλειψή τους γενικότερα να φέρουν μόνοι το έργο της συμπερίληψης εις 

πέρας και με την άγνοιά τους χωρίς μάλιστα την στήριξη των ειδικών πάνω στο θέμα. 

Τα παραπάνω εμπόδια αντιπροσωπεύουν θεωρώ τις προϋποθέσεις που οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί θέτουν πλέον για την προώθηση της συμπερίληψης και με ανάλογη 

μέριμνα κάλυψης και αντιμετώπισης δύναται να επηρεάσουν την εκπαίδευση για 

κάθε μαθητή και να άρουν τα αρνητικά στερεότυπα στοχεύοντας στην εκ βάθρων 

αλλαγή του σχολείου (Ainscow, 2000· Ainscow και Sandill, 2010). 

Παράλληλα, η στασιμότητα, όπως αναφάνηκε από τα στοιχεία της έρευνάς 

μου, που υπάρχει στο ήδη συντηρητικό, ρατσιστικό και μη προσαρμοστικό σύστημα 

εκπαίδευσης οδηγεί την πλειοψηφία στην ανάπτυξη μιας επιφυλακτικής θέσης  για το 

πόσο εφικτό είναι ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα σε ένα τέτοιο σχολείο με 

κουλτούρα και σύστημα διαχωρισμού (Croll & Moses, 2000). Η αντιφατική, διττή 

αυτή στάση των εκπαιδευτικών και του σχολείου φαίνεται κι από την 

κατηγοριοποίηση που κάνουν, όταν υποστηρίζουν πως πιστεύουν στη συμπερίληψη 
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αλλά όχι όλων των παιδιών, αναφέροντας τα χαρακτηριστικά των παιδιών που 

απομονώνουν στη βάση διαφορετικών μοντέλων ερμηνείας (Thornton & Underwood, 

2013). Οδηγούμε έτσι στο ερώτημα πώς οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν και να είναι συμπεριληπτικοί σε αυτό το περιβάλλον, ερώτημα που οι 

ίδιοι μου απάντησαν με άρνηση συμμετοχής τους σε αυτή την προσπάθεια. 

Συμπεραίνω λοιπόν ότι, αν και θέλουν μια εκπαίδευση με τα παιδιά που έχουν κριθεί 

ως να έχουν ειδικές ανάγκες σε αυτή χωρίς διαχωρισμούς, δεν είναι πρόθυμοι να 

πάρουν όλη την ευθύνη ούτε και το βάρος εργασίας του εγχειρήματος. Στη βάση αυτή 

μάλιστα οι εκπαιδευτικοί θέλησαν να μεταθέσουν την ευθύνη (Zoniou-Sideri & 

Vlachou, 2006) κατηγοριοποιώντας εκ νέου τα παιδιά, που είχαν θεωρήσει ίσα, και 

προτείνοντας τη μεταφορά ορισμένων περιπτώσεων, διαφορετικών για τον καθένα, 

(Vlachou, 1997) σε διαχωρισμένες τοποθεσίες εκπαίδευσης, δηλαδή σε ειδικά 

σχολεία, σε ειδικά τμήματα ένταξης (Mamas, 2013) και με την εποπτεία ειδικών 

εκπαιδευτικών (Παπαφράγκα, 1996). Η κίνηση αυτή αιτιολογείται μέσω του 

εκπαιδευτικού σκοπού να καλυφθούν οι ανεπάρκειες όχι τόσο των παιδιών αλλά του 

σχολείου που δεν είναι δυνατό να τα εντάξει. Καταλήγω στο σημείο αυτό στη σκέψη 

πως αν άλλαζε το σύστημα και η κουλτούρα του σχολείου (Angelides et al., 2010), αν 

η ίδια η πολιτεία και η εκπαίδευση δεχόταν όλους τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί θα 

ήταν περισσότερο θετικοί στο να προσπαθήσουν και να εργαστούν για τη 

συμπερίληψη όλων των παιδιών. 

Τα προβλήματα βεβαίως, όπως υποστήριξαν, δεν πηγάζουν μόνο από το 

σύστημα εκπαίδευσης με τα ακατάλληλα προγράμματα, τον όγκο της ύλης και τον 

διαθέσιμο χρόνο (Avramidis & Norwich, 2002), αλλά απορρέουν εξίσου κι από την 

έλλειψη συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και τη γενικότερη κουλτούρα 

λειτουργίας του υπάρχοντος δασκαλοκεντρικού σχολείου. Συνεπώς, καμιά 
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προσπάθεια δεν θα έχει αποτέλεσμα χωρίς τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των 

μελών της εκπαίδευσης. Βέβαια, αν και όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας εξέφρασαν 

την προθυμία τους να συνεργαστούν για την επίτευξη του στόχου με άλλους 

συναδέλφους και με κάθε άλλο αρμόδιο μέλος της εκπαίδευσης, ώστε σταδιακά, 

σύμφωνα και με το χαρακτήρα της συμπερίληψης (Angelides, 2008), να επιτύχουν 

την συμπερίληψη των μαθητών που δυσκολεύονται να ενταχθούν στη μαθησιακή 

διαδικασία, δεν προχωρούν στην υλοποίηση αυτής της σκέψης, αλλά επιμένουν να 

ενεργούν μόνοι στη διδασκαλία. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως εμπόδιο δεν είναι 

τόσο οι ανάγκες σε υλικό και πρόγραμμα όσο η προσωπική στάση και δράση των 

εκπαιδευτικών και η αλληλοστήριξή τους, ένα δεδομένο δηλαδή με χαρακτήρα 

ανθρωποκεντρικό σε συνάρτηση του χαρακτήρα της συμπερίληψης.  

Ολοκληρώνοντας, καταλήγω πως οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τη 

συμπερίληψη των παιδιών που θεωρούνται μαθητές ειδικών αναγκών περισσότερο ως 

ιδέα, ένα όνειρο προς εκπλήρωση, παρά ως μια υποχρέωση. Οι ίδιοι μάλιστα 

επιθυμούν να εφαρμόσουν το συμπεριληπτικό πρόγραμμα στα σχολεία, για μια πιο 

αποτελεσματική μάθηση στη σύγχρονη ποικιλόμορφη σχολική κοινότητα (Ainscow, 

1998). Η στάση τους αυτή έχει άμεση σχέση με τις ως τώρα αξίες και πεποιθήσεις 

τους έναντι των μαθητών που έχουν θεωρηθεί με ειδικές ανάγκες, καθώς και με την 

γενικότερη αποδοχή τους στη διαφορά (Angelides et al., 2004). Η εκπαιδευτική 

ιδεολογία τους θα λέγαμε επηρεάζει και τη στάση τους και την επακόλουθη δράση 

τους στο σχολείο (Allan, 2013). Κι ενώ ο ρόλος τους είναι σημαντικός για την 

υλοποίηση του θεσμού (Angelides et al., 2006), διέκρινα μια επιφυλακτικότητα 

(Avramidis et al., 2002), μια άρνηση και επιθυμία μετάθεσης ευθυνών εκ μέρους τους 

(Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). Ωστόσο η στάση τους δεν έχει να κάνει με την 

πραγματική θέση τους έναντι της συμπερίληψης, η οποία είναι θετική, αλλά με τη μη 
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στήριξή τους στα ποικίλα προβλήματα που δημιουργεί ένα τέτοιο εγχείρημα και 

συμπεραίνω πως με την κάλυψη των αναγκών τους καθώς και των σχολικών 

ελλείψεων σε υλικό, με την αναθεώρηση και αναδιαμόρφωση του προγράμματος σε 

αναλογία με τις ανάγκες της διαφορετικότητας (Φτιάκα, 1999) και την προώθηση 

μιας πιο συμπεριληπτικής κουλτούρας στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θα είναι και 

πρόθυμοι και σε θέση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πρακτικές κατάλληλες για 

τη λειτουργία ενός σχολείου για όλα τα παιδιά. Η σημερινή κοινωνία άλλωστε που 

λειτουργεί δραστικά και πρακτικά δεν επιθυμεί πλέον να στηρίζει την εκπαίδευση 

των πολιτών της σε οράματα που δεν έχουν εφαρμογή (Vlachou, 2003), αλλά 

επιδιώκει ένα θεσμό υλοποιήσιμο για την ισότητα των πολιτών της (Ζώνιου-Σιδέρη, 

1997) και εκπαιδευτικούς ικανούς και σε ετοιμότητα να εκφράσουν στην πράξη τις 

προοδευτικές της ιδέες.  

 

 Ποιός ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ανάπτυξη μιας 

πιο συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

Συνεπώς, για να υλοποιηθεί η λειτουργία ενός συμπεριληπτικού σχολειού για 

όλα τα παιδιά και ιδιαιτέρως για όσα έχουν κριθεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες 

είναι πρωτίστως απαραίτητη η αλλαγή της φιλοσοφίας τόσο των εκπαιδευτικών 

(Leigh, 2003) που στηρίζονται ακόμη σε παλαιά στερεότυπα διδασκαλίας και 

μάθησης (Ainscow, 1998) όσο και του ίδιου του σχολείου και του αναχρονιστικού 

χαρακτήρα διαχωρισμού των μαθητών του. Επίκεντρο της εκπαίδευσης όπως φάνηκε 

από τα αποτελέσματα της έρευνας για να είναι συμπεριληπτική προς όλους δεν πρέπει 

να είναι το σχολείο, το αναλυτικό πρόγραμμα και γενικότερα το εκπαιδευτικό 

σύστημα, αλλά ο ίδιος ο μαθητής και οι ανάγκες του (Δελλασούδας, 2005). Όπως 

μάλιστα καταδείχθηκε από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων βασική για τον 
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παραπάνω στόχο καθίσταται η πολιτεία και η μέριμνα που αυτή θα λάβει για την 

κάλυψη των ελλείψεων στα σχολεία (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000), την αναπροσαρμογή των 

προγραμμάτων, την στήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας των μαθητών στην εκπαιδευτική κοινότητα (Καρνάβας & 

Καλογεροπούλου, 2004). Ωστόσο τίποτα δεν δύναται να λειτουργήσει, όπως φάνηκε, 

χωρίς τη συνεργασία (Ainscow και Sandill, 2010), η οποία είναι απούσα από το 

σύγχρονο σχολείο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί την επιθυμούν, αλλά κανείς δεν την 

επιδιώκει, καθώς όλοι περιμένουν να τους την επιβάλλει η πολιτεία. Φυσικά η 

έλλειψη σε ειδικούς εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, συμβούλους, που θα συνέβαλλαν 

αποφασιστικά στην αλλαγή της στάσεως των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή πιο 

συμπεριληπτικών πρακτικών, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά όχι πρωταρχικό, 

αφού το σημαντικότερο όλων είναι να αλλάξει η παθητική, αν και θετική στάση, των 

εκπαιδευτικών σε ενεργεία δράση συνεργασίας και διδακτικής προσαρμογής 

(Thornton & Underwood, 2013) με όσα μέσα έχουν και με όποια στήριξη τους δίνεται 

από τους συναδέλφους και το κράτος. 

Επομένως, για να κατορθώσει η εκπαίδευση να γίνει συμπεριληπτική όλα τα 

μέλη της κρίνεται σημαντικό να αναπροσαρμόσουν τη στάση τους, να αναθεωρήσουν 

τη νοοτροπία τους (Vlachou, 2006) και να θέσουν νέους διδακτικούς και 

μαθησιακούς στόχους πιο συμπεριληπτικούς. Σε συνάρτηση τονίζω εδώ την 

αναγκαιότητα μιας επιμόρφωσης ή σχετικής ενημέρωσης όλων των εκπαιδευτικών 

(Μυλόρδου & Αγγελίδης, 2011), ή ακόμη και την αναδιαμόρφωση των 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς 

(Αγγελίδης & Στυλιανού, 2011) προσθέτοντας συμπεριληπτικές και σχετικές με την 

ειδική εκπαίδευση θεματικές ενότητες. Στόχος όλων πρέπει να είναι η ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών και η στήριξή τους (Αγγελίδης κ.α., 2004) με κατάλληλες γνώσεις 
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(Veck, 2013) και υλικό, όπως σχέδια πρακτικών διδασκαλίας, για μια ποιοτική 

διδασκαλία και την επιτυχή εφαρμογή της συμπερίληψης στις γενικές τάξεις. 

Απαραίτητα επίσης είναι τα πλάνα αντιμετώπισης των δυσκολιών για την κάλυψη 

των αναγκών κάθε μαθητή με ειδικές ανάγκες ή μη, γιατί σε μια τέτοια προσπάθεια 

τα εμπόδια που ανακύπτουν συχνά αναχαιτίζουν την συμμετοχή όλων σε μια ποιοτική 

μάθηση (Χαραμής, 2001). Απαραίτητη προϋπόθεση μιας συμπεριληπτικής 

λειτουργίας στο σχολείο τίθεται λοιπόν η αναθεώρηση και προσαρμογή όλων των 

πρακτικών διδασκαλίας, ώστε να υποστηριχθεί η μάθηση ανεξαρτήτων των 

δεξιοτήτων των μαθητών (Thornton & Underwood, 2013). 

Ολοκληρώνοντας αναφέρω πως όλη αυτή η προσπάθεια της ερευνάς μου 

προσδιορισμού και ερμηνείας των στάσεων των εκπαιδευτικών, με θεώρηση τόσο 

των θεωρητικών τους απόψεων όσο και των πρακτικών ενεργούς δράσης τους στις 

αίθουσες, αποσκοπεί όχι μόνο σε μια κριτική παρατήρηση του ζητήματος, αλλά στην 

συνεχή εξελικτική αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και κουλτούρας 

(Angelides et al., 2010) και στη βελτίωση των ίδιων των παρατηρουμένων και του 

περιβάλλοντος δράσης τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η ίδια η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

είναι μια διαδικασία με χαρακτήρα προοδευτικό και συνεχώς εξελισσόμενο χωρίς 

τέλος (Angelides, 2008), όπως άλλωστε και η κοινωνία μας και η ανθρώπινη φύση 

των μαθητών. Σε μια λοιπόν εξελισσόμενη διαδικασία κανείς δε μπορεί μονίμως κι 

αμετακλήτως να κατηγοριοποιηθεί και να περιθωριοποιηθεί, γιατί τα πάντα 

υπόκεινται σε κίνηση, που δίνει τη δυνατότητα σε όλα να αλλάξουν και την ευκαιρία 

σε όλους να λάβουν ισάξια θέση με τον καθένα (Ainscow, 1995). Με τη σκέψη αυτή 

κλείνω συμπεραίνοντας πως η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν πρέπει να 

κατηγοριοποιείται, όπως βεβαίως ούτε και οι μαθητές που συμπεριλαμβάνει 

(Angelides et al., 2006), γιατί δεν είναι μια ξέχωρη κατηγορία παιδαγωγικής, αλλά η 
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ίδια η Παιδαγωγική θεωρημένη από μια όψη που έχει τις ίδιες ευκαιρίες να προσφέρει 

εκπαίδευση.  

 Προτάσεις - ιδέες για την υλοποίηση νέων ερευνών στο μέλλον. 

Η θεματική περί των απόψεων των εκπαιδευτικών και των στάσεών τους σχετικά 

με την ιδέα της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα την συμπερίληψη 

των μαθητών που έχουν χαρακτηριστεί ως παιδιά με ειδικές ανάγκες έχει ήδη 

προχωρήσει και έχει προσφέρει πολλά στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος και στη λειτουργία των σχολείων σε μια βάση πιο δημοκρατική. Μη 

μπορώντας ωστόσο να γενικεύσουμε σε μεγάλο πληθυσμό τα συμπεράσματα, διότι 

στην Ελλάδα η συμπερίληψη στα γενικά σχολεία, όπου έχει ερευνηθεί, δεν είναι η 

πλέον αντιπροσωπευτική, λόγω του ότι τα παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση 

παραπέμπονται και απομονώνονται σε άλλους χώρους, προτείνω το δείγμα των 

ερευνών να είναι μεγαλύτερο και να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς γενικής 

εκπαίδευσης που έχουν εργαστεί και σε ειδικά σχολεία και να παρατηρηθούν 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν και σε γενικά και σε τμήμα ένταξης.  

 Κυρίως επειδή όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας παραπονέθηκαν για 

την πίεση που δέχονται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα στις 

απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και οδηγήθηκαν εξαιτίας αυτού του 

άγχους να μεταθέτουν την ευθύνη της συμπερίληψης σε άλλους συναδέλφους, πιο 

ειδικούς, πιστεύω πως θα ήταν καλό να εξετασθεί η συσχέτιση της ετοιμότητας 

και επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή του 

θεσμού της Συμπερίληψης στα σχολεία.  

Επίσης θετική θεωρώ πως θα ήταν η διερεύνηση των απόψεων: 
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 των ίδιων των μαθητών για την συμπερίληψη, τη συνύπαρξή 

τους με διαφόρων δεξιοτήτων, ικανοτήτων, πολιτισμών κ.α. μαθητές. 

 των ηγετών των σχολικών μονάδων που καλούνται να 

συμπεριλάβουν παιδιά που θεωρούνται ως μαθητές με ειδικές ανάγκες στο 

σχολικό περιβάλλον και στην εκπαιδευτική του λειτουργία. 

Όπως φαίνεται επομένως είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη αντιμετώπιση της 

περιθωριοποίησης των μαθητών που έχουν κριθεί ως να έχουν ειδικές ανάγκες και η 

ολόπλευρη προώθηση της ανάπτυξης συμπεριληπτικών πρακτικών από κάθε μέλος 

της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όλη η προσπάθεια βεβαίως συμπερίληψης να 

σημειωθεί πως προϋποθέτει τη σύγχρονη στήριξη και συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ολοκληρώνοντας, σημειώνω πως η συμπερίληψη δεν είναι ένας θεσμός 

απευθυνόμενος σε μια ομάδα μαθητών μόνο, αλλά αφορά τον τρόπο λειτουργίας 

όλου του σχολείου και τη γενικότερη κουλτούρα της εκπαίδευσης. Στόχος της 

συμπερίληψης είναι η συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη και βελτίωση των διαδικασιών 

μάθησης για όλους με τη προσαρμογή της διδασκαλίας στις διάφορες ανάγκες και την 

ανάπτυξη νέων συμπεριληπτικών πρακτικών. Στη βάση αυτή θα μπορέσει να 

διαμορφωθεί μια νέα σχολική νοοτροπία που θα αποδέχεται όλα τα παιδιά, και όσα 

έχουν κριθεί ως να έχουν ειδικές ανάγκες, στο σχολείο και τη μαθησιακή διαδικασία. 

Για την πραγμάτωση ωστόσο του οράματος παροχής ίσων ευκαιριών στην 

εκπαίδευση σε όλους κρίνεται σημαντική η συμμετοχή όλων των μερών της 

εκπαίδευσης, καθώς πρόκειται για ένα όραμα συλλογικό που αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ζωής όλων κι όχι μόνο όσων αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε δυσκολίες ή 
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έχουν διαφορετικές ικανότητες. Καθοριστικός στο όλο εγχείρημα φαίνεται να είναι ο 

ρόλος των εκπαιδευτικών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα παιδιά και είναι αυτοί 

που καλούνται να εφαρμόσουν τις πρακτικές συμπερίληψης. Βεβαίως για την 

αποτελεσματική δράση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της συμπερίληψης ως 

σημαντικότερες προϋποθέσεις τίθενται η ανταλλαγή απόψεων, ο διάλογος και η 

συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ίδια τα παιδιά. Στη συμπερίληψη 

εξάλλου κανείς δεν περιθωριοποιείται, αλλά όλοι έχουν θέση και η συμβολή του 

καθενός είναι απαραίτητη, διότι είναι ένας θεσμός που αποβλέπει στο καλό του 

συνόλου και επομένως λειτουργεί με τη συμμετοχή όλων. 
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Προσωπικό σημείωμα  

Τώρα, στο τέλος της εργασίας μου, θα ήθελα να εκφράσω ένα αίσθημά μου ως 

απόρροια της όλης ερευνητικής μου πορείας, ένα αίσθημα «συμπερίληψης». Ξεκίνησα 

την εργασία έχοντας μόνον ακούσει σχόλια κυρίως περί της ένταξης, συμπερίληψης και 

οικοδόμησης ενός κοινού σχολείου για όλους, αλλά μην έχοντας ποτέ ενημερωθεί 

επισήμως σχετικά για το θέμα και την επικρατούσα κατάσταση στην εκπαίδευση και στα 

σχολεία. Κατά την συγγραφή της διπλωματικής μου διάβασα σχετικά άρθρα, μίλησα με 

εκπαιδευτικούς που βιώνουν οι ίδιοι το πρόβλημα της διαφορετικότητας και της 

περιθωριοποίησης των παιδιών στο σχολείο, άκουσα τις απόψεις τους και την επιθυμία 

τους να αλλάξουν πλέον τα παλαιά στερεότυπα και να διαμορφωθεί μια νέα εκπαίδευση 

πιο συμπεριληπτική, σα μια ευκαιρία όλων ακόμη και των ίδιων, μέσα από τη διδακτική 

δράση τους, στην ίδια την ζωή, σαν ένα δικαίωμα αναφαίρετο για ύπαρξη όχι κοντά 

στους άλλους ανθρώπους ή μαθητές, αλλά δίπλα τους. Προσλαμβάνοντας όλα αυτά τα 

ερεθίσματα και τις πληροφορίες ένοιωσα λοιπόν και εγώ να συμπεριλαμβάνομαι σε 

έναν κόσμο που τελικά δεν γνώριζα, όχι τουλάχιστον ετούτη την πτυχή του, και 

αισθάνθηκα με την εργασία αυτή σα να μου δόθηκε κι εμένα η ευκαιρία να συμμετάσχω 

ενεργά με τη δική μου πρακτική, θεώρησης και περιγραφής, στην ανάπτυξη και 

προώθηση μιας πιο συμπεριληπτικής στάσης των εκπαιδευτικών αλλά κι όλων μας στη 

μάθηση και στον κόσμο. Για την εμπειρία μου αυτή θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά 

τον καθηγητή και επόπτη μου Δρ. Παναγιώτη Αγγελίδη που με ενθάρρυνε σε αυτή την 

πρώτη ερευνητική μου προσπάθεια, καθώς η εως τώρα ακαδημαϊκή μου πορεία είχε 

χαρακτήρα περισσότερο θεωρητικό, και μου έδειξε πως υπάρχει μάθηση και γνώση και 

πέραν της ήδη καταγεγραμμένης στη βιβλιογραφία. Μοναδική προϋπόθεση της μάθησης, 

όπως μου έδειξε, είναι η προσωπική άμεση συμμετοχή μας σε αυτή 

συμπεριλαμβάνοντας κάθε εκδοχή του κόσμου. 
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          Πρωτόκολλο συνέντευξης  
 

Παρακάτω παρουσιάζεται το πρωτόκολλο συνέντευξης με βάση το οποίο 
διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις της έρευνας. Αρχικά σε κάθε συνέντευξη γινόταν μια 
ολιγόλεπτη παρουσίαση του θέματος και του σκοπού της έρευνας, ενώ είχε αποσταλεί 
σε όλους τους συμμετέχοντες πριν τη συνέντευξη ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με 
τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες σε ομάδες, όπως 
παρουσιάστηκαν στη μεθοδολογία. Αναφέρω όμως πως κατά τη διάρκεια της 
εκάστοτε συνεντεύξεως οι ερωτήσεις προσαρμόζονταν και διαμορφώνονταν 
αναλόγως, διατυπώνονταν με διάφορους τρόπους και με διαφορετική σειρά σύμφωνα 
πάντα με το λόγο, τη διάθεση για ομιλία και το ρυθμό σκέψης του κάθε συμμετέχοντα. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες άλλοτε οι ερωτήσεις ήταν λιγότερες ή εστίαζαν σε 
βασικές θεματικές, ενώ άλλοτε ήταν περισσότερες και στόχευαν σε λεπτομερείς 
αναφορές από τους συμμετέχοντες. Επιπροσθέτως, πρέπει να τονίσω πως το 
ερωτηματολόγιο αυτό το διαμόρφωσα μόνη για προσωπική χρήση και δεν αποτελεί 
πρότυπο συνεντεύξεως έρευνας σε παρόμοια θεματική, καθώς η κάθε έρευνα έχει το 
δικό της χαρακτήρα και σκοπό.  

  
 
Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών έναντι της συμπερίληψης των παιδιών που έχουν κριθεί ως να έχουν 
ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο. Για τον προσδιορισμό των στάσεων των 
εκπαιδευτικών διερευνώνται πιο συγκεκριμένα οι απόψεις τους για τη συμπερίληψη 
των παιδιών αυτών στο γενικό σχολείο της γειτονιάς μαζί με τους συνομήλικους τους, 
οι πρακτικές που αναπτύσσουν κι εφαρμόζουν για την συμμετοχή και συμπερίληψή 
τους στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και τα εμπόδια που ανακύπτουν 
δυσχεραίνοντας το έργο τους. Τέλος, επιδιώκεται να σκιαγραφηθεί η στάση τους 
έναντι της συμπερίληψης σχετικά με το πόσο χρήσιμη είναι, πόσο εφικτή και με ποια 
προϋπόθεση σύμφωνα με την άποψή τους. 
 
 
Γενικά στοιχεία:  
Φύλο:                                                Άρρεν   □     Θήλυ                 □ 
Βαθμίδα Εκπαίδευσης:                     Π/θμια  □     Δ/θμια               □ 
Γεωγραφική τοποθεσία σχολείου:   Άστυ     □      Περιφέρεια       □ 
Χρόνια προϋπηρεσίας:                     έως 5    □      από 5 και πάνω □ 
Επιμόρφωση στην Ειδική ή Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: ……….. 
 
Ερωτήσεις 
Ομάδα Α 
1) Ποιά η γνώμη σας για τη συμπερίληψη κάθε μαθητή σε ένα σχολείο κοινό για 
όλους; 
 
2) Πιστεύετε ότι τα παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί ως μαθητές με ειδικές ανάγκες ή 
άλλες δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς έχουν ίδια δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες 
με όλα τα παιδιά;  
 
3) Έχετε ή είχατε ποτέ «διαφορετικούς» μαθητές στην τάξη σας με ειδικές ανάγκες ή 
απλές δυσκολίες προσαρμογής και συμπεριφοράς; Ποιά η στάση σας απέναντι στα 
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παιδιά αυτά και στην τάξη ολόκληρη; Μπορείτε να αναφέρετε και συγκεκριμένα 
περιστατικά. 
 
Ομάδα Β 
4) Πώς αντιμετωπίζετε εσείς έναν μαθητή που έχει θεωρηθεί ως μαθητής με ειδικές 
ανάγκες στην τάξη σας;  
 
5) Γνωρίζετε ή ακόμη εφαρμόζετε κατά τη διδασκαλία σας κάποιες πρακτικές για την 
συμπερίληψη των μαθητών σε αυτή; Μπορείτε να μου αναφέρετε κάποια 
παραδείγματα; 
 
6) Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στην προσπάθεια συμπερίληψης όλων των 
μαθητών στην τάξη σας;  
 
7) Νοιώθετε έτοιμος να εφαρμόσετε τη συμπερίληψη στη διδασκαλία σας; Τί σας 
βοηθάει και τί σας περιορίζει; 
 
Ομάδα Γ 
8) Σύμφωνα με την άποψή σας η συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς δυσκολίες 
μάθησης ωφελεί ή όχι όλους τους μαθητές του σχολείου και πώς; 
 
9) Είστε πρόθυμος να συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας ή άλλους αρμόδιους 
για την ομαλή ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαίδευση; 
 
10) Θεωρείται εφικτή την εφαρμογή της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης στα σχολεία;  
Έχετε να προτείνετε κάτι για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του θεσμού; 
 
- Θέλετε να προσθέστε κάτι ακόμη; 
 

Ευχαριστώ!  
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              Πρωτόκολλο παρατήρησης 
 
 
Αποδοχή μαθητών ειδικών αναγκών από τον εκπαιδευτικό 
 

- Γνώση ύπαρξής τους στην τάξη – ενημέρωση για χαρακτηριστικά 
περιπτώσεων  

- Σχέση εκπαιδευτικού με τα παιδιά  
- Χαρακτήρας διδασκαλίας - Η διδασκαλία του απευθύνεται σε όλους; 
- Συμμετοχή όλων - Δίνει το λόγο και στους μαθητές με ειδικές ανάγκες; 

 
Πρακτικές που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός για να συμπεριλάβει όλους τους 
μαθητές στη μάθηση 
 

- Προσωπική ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών 
- Προσαρμογή της διδασκαλίας 
- Προετοιμασία εξειδικευμένων ασκήσεων στις ανάγκες των μαθητών  
- Απλοποίηση της ύλης για διευκόλυνση των μαθητών 
- Χρήση εποπτικών μέσων 
- Δημιουργία ομάδων 
- Άλλοι μέθοδοι 

 
Δυσκολίες και εμπόδια συμπερίληψης κατά την ώρα του μαθήματος 
 

- Χρονικό πλαίσιο 
- Αναλυτικό πρόγραμμα – κάλυψη ύλης. 
- Επάρκεια γνώσεων για τη διαχείριση μιας ανομοιογενούς τάξεις 
- Ύπαρξη βοήθειας με ειδικό αγωγό 
- Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς 

 
Συνολική στάση εκπαιδευτικού για τη συμπερίληψη στην τάξη 
 

- Εφικτή ή μη  
- Τρόπος 
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 Αποσπάσματα συνεντεύξεων  
 

«Το αρνητικό με τη συνεκπαίδευση είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο 
εκπαιδευτικός να παρασυρθεί και να δώσει περισσότερο την προσοχή του είτε στα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και να χάσει τον έλεγχο της τάξης ή να τα 
παραμελήσει εντελώς και να ασχοληθεί μόνο με συγκεκριμένους μαθητές. Χρειάζεται 
για αυτό ιδιαίτερη οργάνωση του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό. Το πιο 
αποτελεσματικό πιστεύω ότι -και προσπαθώ να το κάνω- είναι να έχουν αυτά τα 
παιδιά μέσα στην τάξη έναν προσωπικό εκπαιδευτικό να τους κατευθύνει κάπως 
καλύτερα στο μάθημα. Βέβαια εντάξει είναι και το θετικό που υπάρχει. Τα παιδιά 
μπορεί να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να μάθουν την έννοια του 
σεβασμού προς τη διαφορετικότητα, κάτι που θα τους βοηθήσει και στη μετέπειτα 
πορεία της ζωής τους. Καλά δεν τα δέχονται έτσι από την αρχή, αλλά προσπαθούμε. 
Αρκεί να έχουν ωριμότητα να το αντιμετωπίσουν από αυτή την οπτική πλευρά» (κ. 
Ελίνα, Σ.1). 
 

«Όταν ξεκινάει η χρονιά προσπαθώ να ενσωματώσω συναισθηματικά το κάθε 
παιδί μέσα στην τάξη. Να μπορέσει δηλαδή το παιδί ψυχοσυναισθηματικά να είναι 
δυνατό, ώστε να υπάρχει καλή διάθεση. Γενικά πιστεύω ότι η καλή διάθεση των 
μαθητών μέσα στην τάξη είναι το άλφα και το ωμέγα. Από εκεί ξεκινάω. Τώρα 
μαθησιακά θα πρέπει να δουλέψεις λίγο εξατομικευμένα με το μαθητή με δυσκολίες, 
όσο σου δίνει την ευκαιρία το αναλυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα πάρει κάποιες 
συγκεκριμένες ασκήσεις, ερωτήσεις, απλά προσπαθώ να μην πολύ-φαίνεται αυτό. 
Δηλαδή να μην το καταλαβαίνει. Θα πάω από πάνω του θα του τα σημειώσω, θα τους 
εξηγήσω κάτι, την ορθογραφία μπορεί να τη γράψουμε μαζί, κάποιο φυλλάδιο μπορεί 
να του το έχω βγάλει και να του το δώσω μαζί με τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να μην 
φαίνεται. Δηλαδή και οι άλλοι μαθητές να έχουν μια ιδέα πως υπάρχει μια 
διαφορετικότητα αλλά να μην είναι έντονο αυτό» (κ. Φαίη, Σ.2). 
 

«Οι μαθητές αυτοί (με ειδικές ανάγκες), επειδή είναι συνήθως άτολμοι και με 
χαμηλή αυτοπεποίθηση, χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση, ώστε να συμμετέχουν, 
ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, (σκέφτεται) τους δίνω τον λόγο – και 
είναι σημαντικό- με την ίδια συχνότητα με τους υπόλοιπους μαθητές και περιμένω 
αρκετό χρόνο, ώστε να απαντήσουν. Όσες φορές τους συμπεριλαμβάνω σε 
ομαδοσυνεργατικές εργασίες, εκεί ναι, έχω παρατηρήσει ότι αποδίδουν, καθώς 
αισθάνονται χρήσιμοι προσφέροντας στην ομάδα» (κ. Κάτια, Σ.3). 
 

«Η συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς δυσκολίες ωφελεί όλους τους 
μαθητές, Γιατί;; Γιατί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες εντάσσονται ομαλότερα στο 
κοινωνικό περιβάλλον, αλλά …και οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 
μαθαίνουν να σέβονται τους συμμαθητές τους» (κ. Μυρτώ, Σ.4).  

 
«Κοίτα να δεις, έναν διαφορετικό μαθητή στην τάξη μου προσπαθώ να τον 

αντιμετωπίσω όπως όλους τους άλλους μαθητές στην τάξη για να μη τον κάνω να 
αισθανθεί μειονεκτικά ή διαφορετικά σε σχέση με τους άλλους μαθητές. Βέβαια… 
Συγκεκριμένα δεν θα σου πω κάτι, μόνο που δε γίνεται πάντα. Στην πράξη όμως δεν 
μπορώ πάντα να εφαρμόσω αυτές τις πρακτικές στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το 
σχολείο, η κατάσταση σε αυτό δεν είναι ιδανικό για αυτά που μαθαίνω σε 
επιμορφώσεις. Άλλο το σχολείο, η τάξη. Έχεις πολλά να κάνεις. Τι να γίνει; Δε 
μπορώ να εφαρμόσω όλα όσα μαθαίνω» (κ. Μάγδα, Σ.5). 
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 «Η δυσκολία έγκειται στο να βρεις τους τρόπους εκείνους που θα ενέτασσαν 

το κάθε παιδί στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στον περιορισμένο χρόνο που 
έχουμε στη διάθεση μας, αλλά και στο μεγάλο αριθμό μαθητών κάθε τάξης. Όλα τα 
προβλήματα δηλαδή είναι στην αρχή. Άμα ξεκινήσω, κάπως προχωρώ και οι μαθητές 
εντάσσονται, συνηθίζουν, καλά» (κ. Νίκος, Σ.6). 
 
 «Έχουν ίδια δικαιώματα, αλλά μάλλον όχι ίσες ευκαιρίες με όλα τα παιδιά, 
καθώς να …η ιδιαιτερότητά τους δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη εξέλιξη του 
μαθήματος και αφού ο χρόνος τρέχει, είναι πιο εύκολο να παραμεριστούν…Γενικά θα 
έλεγα πως το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ο στόχος, αλλά το μέσον είναι υπόθεση των 
αναγκών της τάξης» (κ. Μίνα, Σ.7). 
 

«Έχω επιλέξει να μην τους κάνω με τη σειρά τα πράγματα, αλλά αυτά που θα 
τα βρουν σε όλα τα σχολικά χρόνια. Κάνω τη γραμματική και συντακτικό που θα 
δουν μέχρι  το τέλος του σχολείου με βελάκια και ασκήσεις που καταλαβαίνουν…. 
Επειδή έχουν θεωρηθεί ως ειδικής αγωγής δε σημαίνει ότι δε χρειάζονται μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά και μια συγκεκριμένη διαταγή, εντολή ή συμβουλή. Δεν 
τα παρατάμε έτσι. Απαιτούμε τα ίδια, όπως θα απαιτήσουμε και στον μαθητή με 19. 
Σε εκείνον δεν θα έλεγες γράψε καλύτερα γράμματα; Έτσι και τα άλλα παιδιά το 
δέχονται…Η συμπερίληψη είναι καλή αλλά σε ομαδοσυνεργατική μέθοδο πρέπει να 
είναι λίγα τα παιδιά άμα είναι τριάντα δε γίνεται. Θα έπρεπε να ήταν τρεις οι 
καθηγητές για να λέμε ότι προλαβαίνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τόσες 
ομάδες ο ένας να προλάβει να καλύψει σε ποιον τι. Δηλαδή αυτά που λέμε, η 
συμπερίληψη κι αυτά πρέπει να μπουν παράμετροι πολύ συγκεκριμένοι, δηλαδή σε 
ποιες τάξεις, σε πόσο άτομα, πόσες ομάδες, με τι αριθμό ιδανικό κάθε ομάδας για να 
γίνει η συμπερίληψη, πόσοι καθηγητές χρειάζονται;» (κ. Φανή, Σ.8). 
 
Σημειώσεις από την παρατήρηση: 
 
Μάθημα Ιστορίας: 

- είναι επιεικής και ανέχεται κάποια φασαρία παιδιών ειδικών αναγκών 
αλλά και παιδιών άλλων, που όταν δίνει το λόγο στους μαθητές αυτούς 
ενοχλούν. 

- αντιμετωπίζει όλους με την ίδια συμπεριφορά, αλλά δεν υπάρχει 
ισορροπία. Σα να ενοχλούνται όλοι. 

- χρησιμοποιεί πίνακες με εύκολη και δύσκολη ορολογία (μέτοικοι – 
οικονομικοί μετανάστες) 

- έδωσε φυλλάδιο που είχε σημειώσει με απλά λόγια το μάθημα του 
βιβλίου  

- ρωτάει τους μαθητές τη γνώμη τους για την τότε κατάσταση – 
συμμετέχουν όλοι 

- έφτιαξε ομάδες με διάφορους μαθητές και μοίρασε ο ίδιος τους ρόλους 
για να γράψουν ένα μικρό σενάριο, μια σκηνή ανάλογη της εποχής. Ο 
ένας θα έγραφε τα λόγια για τον πολίτη Αθηναίο, ο άλλος για τον 
μέτοικο. 

- ο χρόνος δεν έφτασε 
Μάθημα Έκφρασης – Έκθεσης: 

- πιο αυστηρός και επικεντρωμένος στην ύλη του βιβλίου 
- εκνευρίζεται πιο εύκολα με φασαρία 
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- όσους δεν συμμετέχουν δεν τους δίνει κίνητρο και σπάνια τους 
απευθύνει το λόγο 

- αγχωμένος να τελειώσει 
- λίγο στο λεξιλόγιο βοηθάει στη συμμετοχή όλων / στη γραμματική η 

διδασκαλία του δασκαλοκεντρική.  
- ρωτάει τα εύκολα τους μαθητές με δυσκολίες 
- έχει φτιάξει για το σπίτι να δώσει φυλλάδιο με δυο ασκήσεις, μια 

εύκολη και μια δύσκολη για να καλύψει όλους και να γράψουν όλοι 
κάτι. 

- η συμπερίληψη εδώ γίνεται τελικά στο σπίτι. 
 


